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RESUMO 

 

A presente investigação consiste na continuação da pesquisa realizada durante o mestrado 

em Ciência da Informação, quando foi proposta uma metodologia para a produção do 

conhecimento, em rede colaborativa, para educação a distância, denominada 

COMPONDO. Nesta tese, parte-se do pressuposto de que o acolhimento da diversidade 

cultural é essencial para a produção colaborativa do conhecimento em EaD, na perspectiva 

da Difusão do conhecimento; e que os professores, considerando esta crença, precisam 

estar em contínua formação. Sendo assim, a pesquisa tem como principal objetivo: Propor 

a noção do etnoformador, ressignificando o papel dos formadores de cursos EaD, 

incorporando à COMPONDO, ações formativas orientadas e configuradas pela emergência 

da diversidade cultural. Para isto, adota-se a abordagem multirreferencial e o pensamento 

complexo como eixo epistemológico; a multirreferencialidade também como eixo 

metodológico; a investigação sobre o currículo, na perspectiva multirreferencial e 

complexa; a formação de professores para EaD; a interação cultural, comunidades e redes 

de aprendizagem, e; os dispositivos tecnológicos, disponíveis na Web 2.0, como eixos 

teóricos. Diante dessas escolhas a pesquisa é elaborada com a finalidade de: potencializar 

analiticamente as noções de comunidade, redes de aprendizagem e aprendizagem situada 

para verificar a possibilidade de serem adotados na COMPONDO 2.0, considerando o 

processo metodológico de produção do conhecimento característico dessa nova versão; 

verificar, a partir da pesquisa nos meios formativos da EaD, a possibilidade de se trabalhar 

com o conceito mediador de etnoformador, ressignificando o papel dos formadores de 

cursos EaD, e; investigar dispositivos tecnológicos disponíveis na Web 2.0 que podem ser 

adotadas na COMPONDO 2.0, considerando o problema desta pesquisa. 

 

Palavras - chaves: Formação de Professor, EaD, Diversidade Cultural, Colaboração. 
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ABSTRACT 

 

This work is the extension of research conducted during the Masters in Information 

Science, where a methodology for the production of knowledge, collaborative network for 

distance education, called COMPOSING was proposed. In this thesis, the assumption that 

acceptance of cultural diversity is essential for collaborative knowledge production in 

distance education, in view of the diffusion of knowledge; and that teachers therefore need 

to be in continuous training. Thus, the research aims to propose the notion of ethno former 

redefines the role of trainers for distance learning courses (EaD), incorporating the 

COMPOSING, targeted training and configured activities, by the emergence of cultural 

diversity. In this purpose, a multifaceted approach and complex thinking as 

epistemological axis were adopted; multireferentiality also as a methodological axis; 

research on curriculum under complex and multifaceted perspective; teacher training for 

distance education (EaD); cultural interaction, community and learning networks; and seek 

the technology available in the Web 2.0 devices as theoretical axes . Facing these choices 

the research is developed, in order to: enhance analytically the notions of community, 

learning network, and situated learning to verify the possibility of being adopted in 

COMPOSING 2.0, considering the methodological process of production of knowledge 

characteristic of this new version ; verify from the research in the formative means of 

distance education (EaD), the possibility of working with the mediator concept of ethno 

former, redefining the role of course distance education trainers; and investigate 

technological devices available in Web 2.0 that can be adopted in COMPOSING 2.0, 

taking into account the purpose of this research . 

 

Keywords: Teacher Training; EaD; Cultural Diversity, Collaboration. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 O “INICIO”  

Esta tese iniciou-se dos doze anos de experiências vivenciadas em Educação a 

Distância (EAD) 
1
, que nos possibilitaram observar, por exemplo, particularidades dessa 

modalidade de educação; inquietações dos professores e estudantes envolvidos em cursos à 

distância; evolução, flexibilidade e variedade das tecnologias aplicadas em EAD; como 

instituições públicas e privadas têm buscado atender a legislação e parâmetros de qualidade 

definidos pelo Ministério de Educação do Brasil (MEC). Durante esses anos itinerâncias e 

errâncias (Figura 1
2
) vêm configurando um movimento cíclico - interativo e prazeroso 

marcado por momentos importantes que me trazem até aqui.  

 

Figura 1: Itinerâncias e errâncias da pesquisadora nos últimos 12 anos – alguns marcos. 

Alguns desses marcos merecem destaque por terem representado iniciativas 

diretamente relacionadas ao campo da EAD. Em 1998, desenvolvemos como trabalho de 

conclusão do curso de Bacharelado em Ciência da Computação o projeto intitulado 

                                                           
1
 Nesta tese adota-se o termo Educação a Distância, por ser a forma como o Ministério de Educação do Brasil 

se refere a essa modalidade de ensino, porém ao fazer uso deste termo, defende-se o que vem sendo 

denominado por Educação Online “como um evento da cibercultura e não simplesmente uma evolução das 

convencionais práticas de educação a distância” (SANTOS, 2005,p.8).   
2
 A Figura foi desenhada de forma linear, para fins de apresentação, mas busca representar o movimento 

cíclico das itinerâncias e errâncias citadas no texto. 
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TRIBO: um conjunto de ferramentas didático-pedagógicas para educação a distância. 

Neste trabalho construimos uma plataforma de gerenciamento de cursos a distância.  

Durante o período de 2000 a 2009, a presença como coordenadora do setor de 

Tecnologia da Informação da área de EAD da Universidade Salvador (UNIFACS) nos 

permitiu a realização de pesquisa e trabalhos técnicos, tais como: participação da equipe de 

elaboração e definição da abordagem pedagógica para EAD adotada pela referida 

universidade, coordenação de programas de capacitação de professores, tutores e alunos 

para uso de plataformas de gerenciamento de cursos a distância (WebCt, Teleduc e 

Moodle); especificação e gerenciamento de projetos destinados ao desenvolvimento de 

soluções computacionais para a área de EAD e para apoio aos cursos presenciais e 

semipresenciais.  

Por ser professora do curso de graduação em Ciência da Computação e envolvida 

com a área de EAD da instituição, por convite da Pró-reitoria de graduação foi realizada a 

primeira experiência de curso semipresencial da instituição, de acordo com a autorização 

definida na Portaria Nº 4.059/04 do Ministério de Educação do Brasil. Essa iniciativa 

ocorreu em 2001 e em 2002 e representou os estudos de caso avaliados para o 

desenvolvimento da metodologia COMPONDO. 

A COMPONDO consiste em uma metodologia para a produção do conhecimento, 

em rede colaborativa, para EAD. Essa metodologia significou o resultado do trabalho de 

mestrado orientado pela Professora Teresinha Fróes Burnham, em 2004, em Ciência da 

Informação na UFBA. Em 2006, a COMPONDO conquistou a segunda colocação, na 

categoria metodologia, no VII Prêmio de Excelência em Educação a Distância, promovido 

pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED).  

O prêmio representou mais um meio de divulgação da COMPONDO e propiciou o 

sentimento de colaboração entre outros pesquisadores envolvidos com EAD, os quais 

teceram comentários sobre a metodologia; experimentaram; registraram críticas e 

inquietações.  Aliado a isso, novas experiências vividas por nós geraram outras tantas 

dúvidas e anseios frente a produção colaborativa do conhecimento em EAD.  

A partir daí o interesse na área de concentração Modelagem da Geração e Difusão do 

Conhecimento foi reforçado quando identificamos, a partir dos resultados alcançados e 

novas angustias surgidas, a necessidade de aprofundar mais a investigação já iniciada, 
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focando na difusão do conhecimento em EAD, a fim de responder a outras questões, ainda 

a serem citadas, e que no momento não haviam sido consideradas. 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA: A DIFICULDADE DA EXPANSÃO DA 

EDUCAÇÃO HOJE 

A evolução das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) tem provocando 

mudanças significativas na sociedade contemporânea. As relações comunicacionais 

“globalizadas”, os fluxos de informação multidirecionais, os ambientes interativos virtuais 

e o trabalho colaborativo em rede motivam novas configurações em diferentes setores da 

sociedade. Nesse cenário, as ações de gerar, obter, aplicar e difundir conhecimento ocupam 

posição de destaque nos variados ambientes da sociedade. 

No ambiente acadêmico, a integração das tecnologias ao sistema educacional pode 

apoiar que novas ações educacionais sejam realizadas com o intuito de promover a 

produção e compartilhamento do conhecimento, de forma dinâmica e atualizada. Nesse 

sentido, a EaD, mediada pelas TIC, tem representando uma alternativa capaz de subsidiar a 

“manipulação” do conhecimento de maneira integrada a essas ações.  

Os cursos a distância mediados pelo computador, por exemplo, quando são bem 

planejados, podem permitir que alunos e professores trabalhem colaborativamente e 

estabeleçam uma rede interativa para a transmissão de informação, produção e 

compartilhamento do conhecimento. Isso ocorre em um ambiente de aprendizagem ou sala 

de aula virtual, na qual conceitos educacionais são organizados em um espaço metafórico, 

juntamente com um conjunto de dispositivos tecnológicos.  

Através da adoção de dispositivos tecnológicos, os ambientes de aprendizagem definem 

um espaço onde os usuários podem compartilhar conhecimentos tácitos e principalmente 

explícitos, através de diferentes estratégias de interação. Além disso, nesses ambientes, a 

informação mostra-se presente independentemente da existência de um agente humano como 

seu emissor ou receptor, caracterizando a convivência entre diferentes mecanismos de 

comunicação (conversação, interação e conexão) em um mesmo espaço virtual.  

Todas essas questões precisam ser avaliadas durante a definição de estratégias para o 

desenvolvimento de um curso a distância. Isto porque, de acordo com essas considerações, 
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torna-se possível elaborar, dentre outras coisas, um ambiente de aprendizagem que 

propicie a autonomia do sujeito cognoscente, interatividade e colaboração. 

Adicionalmente, notamos também que a distância geográfica existente entre os 

participantes de cursos EaD ainda representa um elemento dificultador do 

ensinoaprendizagem e da garantia da interação entre eles. Nesse sentido, a não-exposição 

física, principalmente nos cursos oferecidos totalmente a distância, provoca, muitas vezes, 

a falta de compromisso com o curso, tanto dos estudantes como do professor. Além disso, 

a diversidade cultural nem sempre são acolhidas no momento de planejamento dos 

cursos, causando, dentre outras coisas, a falta de interesse pelos conteúdos abordados e 

baixa interatividade. Esses três fatores, geralmente, promovem o desligamento ou 

encerramento antecipado do curso pelos envolvidos.  

Por outro lado, a possibilidade de se realizar cursos para estudantes localizados em 

diferentes regiões geográficas tem significado para o Ministério de Educação (MEC) do 

Brasil uma alternativa para minimizar uma dificuldade antiga e reconhecida pela sociedade 

em geral: a expansão da educação. Nesse contexto, em 1932, foi publicado o Manifesto 

dos pioneiros da Educação Nova por educadores brasileiros conceituados, onde foi 

apresentado o cenário educacional brasileiro daquela época, identificando problemas e um 

plano de reconstrução educacional para o País. Observamos que ainda existe estreita 

relação entre os problemas diagnosticados no documento e aqueles que verificamos 

atualmente. 

Assim, hoje, aceitam-se como verdade e necessárias as orientações fornecidas no 

manifesto, a respeito da tentativa de reconstrução educacional. Evidenciamos aqui, devido 

ao escopo desse trabalho, a necessidade de ampliar o acesso a educação, já que atualmente 

este direito ainda é assegurado apenas para um pequeno extrato da sociedade, em sua 

maioria representada pela elite brasileira, lotada nas grandes capitais.   

Nesse ponto, já podemos testemunhar o início de uma mudança significativa, a partir 

da oferta de cursos gratuitos (ou de baixo custo) e interiorização do ensino, que se torna 

mais possível através da educação a distância
3
. A oferta de cursos a distância, em especial 

no interior, pode oferecer para a comunidade local acesso a conhecimentos até então 

inacessíveis e possibilidades de aprofundamento de reflexões e debates sociais, culturais, 

                                                           
3
 No contexto nacional, esta iniciativa vem sendo conduzida, em especial, pelo projeto da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB). 
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econômicos e políticos. Isto porque, por exemplo, além de formar professores que podem 

passar a assumir postura ativa no sistema educacional de determinada cidade, ainda forma-

se profissionais especializados para atuar no mercado local, otimizando os serviços e 

produtos gerados.  

Toda a educação varia sempre em função de uma "concepção da vida", 

refletindo, em cada época, a filosofia predominante que é determinada, a seu 

turno, pela estrutura da sociedade. É evidente que as diferentes camadas e grupos 

(classes) de uma sociedade dada terão respectivamente opiniões diferentes sobre 

a "concepção do mundo", que convém fazer adotar ao educando e sobre o que é 

necessário considerar como "qualidade socialmente útil". (AZEVEDO et. AL, 

1932, p.4). 

Entretanto, para que a educação a distância não continue sendo planejada e realizada 

com foco em apenas um extrato da sociedade, apresentando-se com iniciativas de má-

qualidade, principalmente para os cursos ofertados no interior, é necessário estar atento a 

algumas questões essenciais. O projeto pedagógico da universidade sede, as crenças e 

processo identitário desta universidade, precisam ser consideradas e oferecidas também em 

seus polos
4
. Ou seja, diante das experiências realizadas até o momento, em nível nacional, 

é importante evitar a adoção, nos Polos, de propostas pedagógicas “desconectadas” do 

processo identitário da universidade sede. Por outro lado, identificamos ser necessário 

acolher intercríticamente a diversidade cultural, conhecer as necessidades cotidianas e 

interesses dos alunos e da comunidade local, mesmo que o material didático e currículo do 

curso sejam os mesmos adotados na sede e em seus polos.     

Para auxiliar os debates e reflexões a cerca dessa e de outras questões relacionadas a 

educação a distância, a Secretaria de Educação a Distância do Brasil (SEED/MEC) 

apresenta um documento denominado Referências de Qualidade para Educação Superior a 

Distância (Brasil, 2007). Nesse documento, alguns trechos apontam para as questões 

citadas anteriormente: 

A natureza do curso e as reais condições do cotidiano e necessidade dos 

estudantes são os elementos que irão definir a melhor tecnologia e metodologia 

a ser utilizada, bem como a definição dos momentos presenciais necessários e 

obrigatórios, previstos em lei, estágios supervisionados, práticas em laboratórios 

de ensino, trabalhos de conclusão de curso, quando for o caso, tutoriais 

presenciais nos pólos descentralizados de apoio presencial e outras estratégias. 

(p. 7, grifo nosso) 

 

O uso inovador da tecnologia aplicado à educação, e mais especificamente, à 

educação a distância deve estar apoiado em uma filosofia de aprendizagem que 

proporcione aos estudantes a oportunidade de interagir, de desenvolver projetos 

                                                           
4
 Polos representam unidades locais de uma instituição de ensino (sede). 
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compartilhados, de reconhecer e respeitar diferentes culturas e de construir o 

conhecimento. (p. 9, grifo nosso) 

Daí a importância da educação superior ser baseada em um projeto pedagógico e 

em uma organização curricular inovadora, que favoreçam a integração entre os 

conteúdos e suas metodologias, bem como o diálogo do estudante consigo 

mesmo (e sua cultura), com os outros (e suas culturas) e com o conhecimento 

historicamente acumulado. (p. 9, grifo nosso) 

Mesmo sinalizando a importância de se propor projetos pedagógicos que atendam as 

necessidades dos estudantes e cite a diversidade cultural, o documento não aprofunda essas 

questões. Por exemplo, no tópico em que se apresenta o Polo de Apoio Presencial
5
, fica 

claro que essa unidade tem o papel de representar uma interface entre a universidade sede e 

o estudante, apoiando “o desenvolvimento do curso e funcionando como ponto de 

referência fundamental para o estudante” (BRASIL, 2007, p.25). Ou ainda, permitir que as 

instituições de ensino viabilizem “a expansão, interiorização e regionalização da oferta de 

educação no País”. Nesse ponto, destacamos no documento: 

Assim, a escolha da localização dos mesmos e sua estruturação devem respeitar 

as peculiaridades de cada região e localidade, bem como as particularidades 

dos cursos ofertados e suas respectivas áreas de conhecimento. Essa escolha 

criteriosa deve considerar a vinculação entre os cursos ofertados e as demandas 

locais, em favor do desenvolvimento social, econômico e cultural da região. 

(p. 26, grifo nosso) 

Compreendemos que as orientações apresentadas nesse documento referem-se a 

estruturação física do Polo, com a “finalidade de assegurar a qualidade dos conteúdos 

ofertados”. Quando, esse polo deveria representar mais que uma interface entre a 

instituição sede e os estudantes. Mais que uma estrutura mediadora e facilitadora para a 

realização dos encontros presenciais e acesso a conteúdos didáticos.  

Compreender a unidade e a diversidade é muito importante hoje, visto estarmos 

num processo de mundialização que leva a reconhecer a unidade dos problemas 

para todos os seres humanos onde quer que estejam; ao mesmo tempo, é preciso 

preservar a riqueza da humanidade, ou seja, a diversidade cultural; vemos, por 

exemplo, que as diversidades não são só as das nações, mas estão também no 

interior destas; cada província, cada região, tem a sua singularidade cultural, a 

qual deve guardar ciosamente. (MORIN, 2000a, p.6) 

Esses polos deveriam representar também a comunidade local a que estudantes e 

professores participam; poderiam trabalhar com a diversidade cultural; poderiam recuperar 

para os projetos desenvolvidos pela instituição sede a cultura popular local; poderiam 

apoiar “o diálogo do estudante consigo mesmo (e sua cultura), com os outros (e suas 

                                                           
5
 “é a unidade operacional para desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas 

relativas aos cursos e programas ofertados a distância”. (Brasil, 2007, p.25) 
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culturas)” de forma integrada a proposta da instituição sede, representando um elo forte 

entre essa instituição, professores e estudantes.  

O documento não nega essas possibilidades, mas também não deixa explícita essa 

necessidade e nem orienta como garantir essas questões. É diante dessa lacuna que a 

COMPONDO 2.0 pretende partir, considerando o ensaio metodológico descrito na seção 1.4. 

 

1.3 APRESENTANDO A COMPONDO 

Para facilitar a compreensão da COMPONDO 2.0 será apresentada nesta seção a 

primeira versão da metodologia, apontando, resumidamente, os pontos que foram focados 

na 2.0. O texto a seguir foi apresentado no artigo COMPONDO: Uma metodologia para 

produção colaborativa do conhecimento em educação a distância, publicado no SBIE - 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, ocorrido em 2004, na cidade de Manaus. 

Como já anunciado, a COMPONDO é uma metodologia destinada a apoiar o 

desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas para cursos oferecidos totalmente ou 

parcialmente à distância, levando em consideração o processo de criação, transformação e 

compartilhamento do conhecimento. A metodologia foi organizada em duas grandes 

etapas: Criação do Conhecimento (por alunos e professores) e Elaboração das Atividades 

(pelos professores). Para a execução do processo de criação do conhecimento, adotou-se a 

espiral proposta por Nonaka e Takeuchi. E para a etapa de elaboração das atividades, que 

são suportes para a criação do conhecimento utilizou-se a espiral adaptada da Engenharia 

de Software, a partir da definição de um grupo de tarefas práticas, necessárias à elaboração 

dessas atividades para cursos à distância ou semipresenciais. 

A Espiral do Conhecimento é uma abordagem que se fundamenta na interação 

circular entre os conhecimentos tácitos e explícitos, que parte do nível individual até 

alcançar o nível coletivo. Adicionalmente, essa espiral alterna-se entre quatro modos de 

transformação do conhecimento, que também devem coexistir em cursos à distância.  

A Socialização acontece quando o conhecimento tácito é convertido em tácito.  Em 

EAD a experiência, principalmente, do professor é compartilhada com os alunos. Esses, 

por sua vez, aprendem fazendo e compartilham também o seu conhecimento. Em um curso 

à distância a socialização pode acontecer em sessões de chat ou videoconferência, a partir 

de diálogos interativos que favoreçam o compartilhamento de experiências e por 
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consequência, aumentam a confiança mútua entre os participantes.  Já a Externalização 

significa a transformação do conhecimento tácito em explícito. A externalização pode ser 

testemunhada nos processos de definição e elaboração de conceitos, estimulados pela 

realização de diálogos ou por reflexão coletiva em cursos a distância. Isso se torna aparente 

em Fóruns de Discussão, quando estes são bem planejados e mediados.  O terceiro 

mecanismo citado é a Combinação que representa a transformação de conhecimento 

explícito em explícito. A combinação torna-se presente em cursos a distância quando o 

planejamento pedagógico prevê a produção coletiva de conhecimento. Por último, a 

Internalização é o processo de transformação do conhecimento explícito em tácito, 

apresentando uma relação estreita com o “aprender fazendo”. Para que a internalização 

seja enriquecida, em EAD, é indubitável haver uma verbalização e diagramação do 

conhecimento de cada participante, sob a forma de documentos em geral (artigos, resenhas, 

imagens, manuais, entre outros).  

 

Figura 2:Espiral adaptada da Eng. 

de Software 

 

Figura 3: Criação do 

Conhecimento de Nonaka e Takeuchi 

(1997) 

Já a espiral da Engenharia de Software
6
 define quatro atividades principais 

representadas em quatro quadrantes (Figura 2). E, a espiral do conhecimento (Figura 3), da 

mesma forma, é composta por quatro quadrantes onde são representados os quatro modos 

de transformação do conhecimento, conforme descrito anteriormente. É importante 

destacar que a espiral para desenvolvimento de softwares foi escolhida, pois seus 

movimentos apresentam alguma similaridade com aqueles requisitados para a elaboração 

das atividades e, sua organização promove a interação entre os usuários, que neste caso são 

os alunos e professores. E a espiral do conhecimento por possuir intima relação com as 

expectativas e necessidades, de professores e alunos, sobre a produção do conhecimento 

em sistemas de EAD.  

O detalhamento das etapas que constituem a COMPONDO poderá ser visualizado no 

artigo apresentado no Apêndice I.  

                                                           
6
 O modelo espiral para a Engenharia de Software foi proposto em 1988 por Boehm. [Presman, 1995]. Esse 

modelo estrutura o desenvolvimento do software como um processo interativo onde vários conjuntos de 

quatro fases se sucedem até que se obtenha um resultado final desejado.   
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1.4 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

O método não precede a experiência, o método emerge durante a experiência e se 

apresenta ao final, talvez para uma nova viagem. Edgar Morin 

 

Nossa metodologia foi, permanentemente, sendo construída e modificada durante a 

realização da pesquisa e escrita da tese. Ainda hoje, consideramos a sua descrição aqui 

como um texto sem encerramento, pois provavelmente motivará outros re-começos, 

mesmo após o “encerramento” formal do doutoramento. 

Tal flexibilidade permite, ademais, que objetivos, questões e recursos 

metodológicos sejam retomados, assim como articulações com a teoria, 

dependendo da dinamicidade e das orientações que surgem no movimento 

natural da realidade investigada. (MACEDO, 2006, p. 102) 

Diante disso, essa seção pretende apresentar o problema, objeto, objetivos, questões e 

dispositivos de pesquisa e abordagem metodológica adotada buscando esclarecer qual 

caminho foi seguido nesta pesquisa.  

 

1.4.1 Problema 

Como incorporar à COMPONDO
7
 a formação de professores para EaD, a fim de 

habilitá-los para a atuação como etnoformador, estando aptos a planejar e conduzir ações 

pedagógicas em cursos a distância, que promovam o acolhimento da diversidade cultural e 

a produção colaborativa do conhecimento? 

 

1.4.2 Objeto  

O objeto dessa pesquisa é a proposição do etnoformador, ressignificando o papel dos 

formadores de cursos EaD, incorporando à COMPONDO, ações formativas orientadas e 

configuradas pela emergência da diversidade cultural.  

 

 

 

                                                           
7
 A COMPONDO é, principalmente, composta pelo espiral que orienta o professor na elaboração de 

atividades didático-pedagógicas adotando as TIC e pelo espiral de produção colaborativa do conhecimento 

pelos estudantes de cursos oferecidos totalmente ou parcialmente a distância. Nesse projeto, pretende-se 

aprofundar no espiral de elaboração das atividades didático-pedagógicas que compõe essa metodologia. 
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1.4.3 Objetivos 

 

1.4.3.1  Objetivo Geral 

 

 Propor a noção do etnoformador, ressignificando o papel dos formadores de cursos 

EaD, incorporando à COMPONDO, ações formativas orientadas e configuradas 

pela emergência da diversidade cultural  

 

1.4.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Potencializar analiticamente as noções de comunidade de aprendizagem e 

aprendizagem situada para verificar a possibilidade de serem adotados na 

COMPONDO 2.0, considerando o processo metodológico de produção do 

conhecimento característico dessa nova versão; 

 Verificar, a partir da pesquisa nos meios formativos da EaD, a possibilidade de se 

trabalhar com o conceito mediador de etnoformador, ressignificando o papel dos 

formadores de cursos EaD.   

 

1.4.4 Abordagem Metodológica 

 

Optamos pela abordagem multirreferencial, direcionada para instituições de ensino, 

proposta por Ardoino (1998). Especialmente porque, entende-se que o problema a ser 

investigado aqui requer, considerando a sua complexidade, a compreensão 

multirreferencial dos fenômenos sociais no âmbito da educação.  

 

Na perspectiva da multirreferencialidade, as articulações de diferentes saberes (aí 

incluídas as práticas) para responder a determinado problema, dependem de cada 

contexto ou situação dos indivíduos ou grupos sociais que a ele se relacionam, de 

forma como lidam com o problema. Não há, aí, a pretensão de, apriorísticamente, 

definir um corpo ou sistema teórico que dirija a forma e os limites com que tal 

problema seja tratado. (FAGUNDES, BURNHAM, 2001, p.49) 

 

Como destacado por Fagundes e Fróes Burnham (2001) a abordagem 

multirreferencial se propõe a assegurar a complexidade de fenômenos sociais, 
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caracterizando–se pela pluralidade e heterogeneidade dos saberes e práticas. Nesse sentido, 

Ardoino (1998) corrobora descrevendo a noção da multirreferencialidade como uma: 

[...] leitura plural de seus objetos (práticos ou teóricos), sob diferentes pontos de 

vistas, que implicam tanto visões específicas quanto linguagem apropriadas às 

descrições exigidas, em função de sistemas de referenciais distintos, 

considerados, reconhecidos explicitamente como não redutíveis uns aos outros, 

ou seja, heterogêneos (ARDOINO, 1998, p.24) 

Essa leitura requer do pesquisador um pensamento complexo que irá caracterizar a 

forma como ele aborda o fenômeno.   

[...] A complexidade aparece ali onde o pensamento simplificador falha, mas 

integra em si mesma tudo aquilo que põe ordem, claridade, distinção, precisão no 

conhecimento. Enquanto o pensamento simplificador desintegra a complexidade 

do real, o pensamento complexo integra o mais possível os modos 

simplificadores de pensar, mas recusa as consequências mutilantes, 

reducionistas, unidimensionalizantes e finalmente ocultadoras de uma 

simplificação. (MORIN, 2006, p.22). 

 Sendo assim durante a pesquisa buscamos evitar a fragmentação de conhecimentos 

em busca da conjugação e aproximação de diversas disciplinas (sociologia, psicologia, 

educação e computação), “reconhecendo suas recorrências e contradições” (MARTINS, 

2004), sem, no entanto, pretender “ser uma integração (soma) de conhecimentos; ao 

contrário, postula o luto do saber total, posto que quanto mais se conhece, mais se cria 

áreas de não-saber” (FAGUNDES, FRÓES BURNHAM, 2001, p.48) 

Tudo acontece um pouco como se os objetos de pesquisa, no campo das ciências 

do homem e da sociedade, devessem ser representados como mais ou menos 

mestiços. Uma tal complexidade, mais ou menos “holística”, global, isto é, 

fugindo definitivamente da intenção de decomposição (análise) e de redução em 

elementos cada vez mais simples. […] um tipo de olhar que finalmente tenta 

mais entender do que explicar, que tem por objeto uma realidade suposta 

explicitamente heterogênea. A complexidade não deve, portanto, ser concebida 

como uma característica ou uma propriedade que certos objetos possuiriam por 

natureza e outros não, mas […] uma hipótese que o pesquisador elabora a 

respeito do objeto (ARDOINO, 1998, p. 36). 

 

Adicionalmente, não há a intenção de separar o sujeito do objeto do conhecimento 

nem de se desprezar o contexto
8
 cultural que a atividade de pesquisa está inserida. 

Sobretudo porque, do ponto de vista do rigor, a perspectiva multirreferencial “atrela-se, 

antes de tudo, ao balizamento preliminar das implicações que ligam o pesquisador, 

                                                           
8
 “Etimologicamente o termo contexto nasce do latim contextus, do verbo contexture (entrelaçar, reunir 

tecendo). O verbo contexture já significava “juntar genericamente” em Quintiliano (“compor um discurso, 

escrever um texto”) e em Plínio, o Antigo, “tratar de um assunto”. Em Cícero, e mais tarde em Isidoro 

Hispaliense, o advérbio contexte significa “continuadamente, sem interrupção”. Malinoswski foi talvez o 

pioneiro na utilização do conceito de contexto, concebido como o conjunto de todos os elementos que 

formam uma cultura, tecido relacional e conjuntamente. (MACEDO, 2006, p.33) 
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individual ou coletivo, a seu campo e a seu objeto” (FAGUNDES, FRÓES BURNHAM, 

2001, p.51). Isso justifica a escolha do objeto dessa pesquisa, considerando as itinerâncias 

e errâncias que vêm sendo percorridas pela pesquisadora e seu interesse, profissional e 

pessoal, na área da EaD. 

Com a idéia de implicação assume-se que o conhecimento produzido no âmbito 

da abordagem multirreferencial é da ordem da intersubjetividade, o que significa 

reconhecer que a produção de conhecimento implica um processo de 

“negociação” entre as múltiplas referenciais que compõem o conjunto das 

representações de cada indivíduo envolvido no processo, ou seja, o 

conhecimento se produz a partir da heterogeneidade implícita nas relações que se 

estabelecem no campo de pesquisa. (MARTINS, 2004, p.92) 

O caminho é árduo e é importante que o pesquisador esteja intensamente implicado 

com seu objeto, rompa com o pensamento linear, reducionista e unitário; assuma posições 

e tome decisões sem realizar simplesmente justaposições de abordagens, mas articulando 

diferentes teorias, sem procurar, como destacado por Ardoino (1998), homogeneizar o 

heterogêneo. Ao contrário, é necessário realizar uma análise multirreferencial. 

A análise multirreferencial que realizamos nesta tese, como orienta Ardoino (1998) 

baseia-se no uso de diversas linguagens e olhares em busca da compreensão do fenômeno 

(vivo e dinâmico), a partir da busca por variados sistemas de referência. Sem, no entanto, 

ter a finalidade de esgotar o objeto de estudo.  Diante disso, com o propósito de 

desenvolvê-la, a partir da abordagem multirreferencial, alguns dispositivos de pesquisa 

foram selecionados e serão citados na próxima seção.  

 

1.4.5 Dispositivos de Pesquisa 

Uma pesquisa qualitativa não pode mais perder de vista a totalidade complexa do 

conhecimento estratificado e a necessidade premente do exercício e prática de 

novas formações auto-socio-antropo-ecológicas. Eis o ponto forte, da pesquisa 

qualitativa postulada: um saber relativo à sustentabilidade da existência humana 

em sua morada planetária. (GALEFFI, 2009, p. 27) 

 

A pesquisa em questão é qualitativa e se constrói a partir de um olhar complexo 

sobre o seu objeto. A ideia, como diz Morin, é que o pesquisador se observe enquanto 

observa, construindo socialmente o seu olhar, considerando a sua historicidade, 

espacialidade e temporalidade. 

O qualitativo vai transcender a questão do método, da técnica (...) algo de onde 

emana certo poder e se disponibiliza para produzir sentido, que tem direções e 

revela opções e ideários de como tratar com a produção de conhecimento em 
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níveis da emergência dos sujeitos humanos, em níveis de uma política de 

conhecimento que aí se realiza. (MACEDO, 2007, p.85)  

 

Dessa forma, o conhecimento será produzido dinamicamente pelo sujeito 

(implicado), sem a intenção de esgotar o objeto, mas de refletir sobre o problema já citado. 

Para isso, alguns dispositivos de pesquisa
9
 serão adotados: 

 

 Questionário: que consiste em um grupo de perguntas fechadas e abertas 

organizadas em categoriais ou noções subsençoras, como apresentado no capítulo 

5. 

 Análise de Fórum de Discussão: a técnica utilizada consiste na composição de 

uma matriz de analise das interações discursivas realizadas por membros de um 

grupo de discussão.  

 Entrevistas dialogadas com professores de EaD: flexível e podendo ser iniciada 

de formas e espaços diferentes. Entrevistas presenciais e online (por email; chats; 

redes sociais), a partir de questionários ou interações. Como destacado por Macedo 

(2006, p.102):  

A entrevista ultrapassa a simples função de coleta instrumental de dados no 

sentido positivista do termo.  Comumente com uma estrutura aberta e flexível, a 

entrevista pode começar numa situação de total imprevisibilidade em meio a uma 

observação ou em contatos fortuitos com os participantes.  

Diante desses dispositivos destaca-se que as fontes primárias da pesquisa são; as 

informações colhidas a partir da aplicação dos questionários; das entrevistas e discussões 

ocorridas em um fórum de discussão. Já as fontes secundárias consiste na pesquisa 

bibliográfica que foi realizda sobre as áreas de significação apresentadas na próxima seção.  

É importante dizer que os dados foram interpretados, considerando a análise de 

conteúdo de base hermenêutica, de forma interpretativa, a partir de uma leitura plural, 

recorrendo a multirreferencialidade, visando à compreensão do fenômeno estudado. 

Adicionalmente, para se compreender a inserção desta tese no cenário de pesquisa 

nacional, a nível de Doutorado, e identificar as ações que vêm sendo realizadas por outros 

pesquisadores no campo da EaD, realizamos uma coleta de dados na Base de Teses e 

Dissertações da CAPES, a fim de identificar trabalhos co-relatos à COMPONDO 2.0 e 

                                                           
9
 “Um dispositivo não pode ser considerado apenas um instrumento, um procedimento padrão a ser aplicado. 

Trata-se de uma escolha que porta consigo todas as orientações sociotécnicas, epistemológicas, éticas e 

políticas que toda relação com o conhecimento eleito como formativo configura. (MACEDO, 2011, p. 43) 
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servir de contexto de explicitação ampliada, para que o leitor seja preparado para entender 

melhor a proposta da tese. Esse levantamento está apresentado no Apêndice II.  

 

1.5 ESTRUTURA DA TESE  

 

Essa tese está organizada em sete capítulos (Figura 4): Este, que representa o 

primeiro, descrevendo a metodologia e contextualizando a pesquisa. O segundo onde será 

apresentada uma reflexão a respeito da cognição, linguagem e conhecimento e aprendizagem 

situada. O terceiro que se propõe a tratar da organização do conhecimento na perspectiva 

epistemológica e educacional, direcionando a discussão para a questão da diversidade 

cultural e EaD. O quarto dedicado a discussão sobre redes e comunidades de aprendizagem, 

considerando a interação cultural e os dispositivos tecnológicos disponíveis na web. O 

quinto apresenta a análise das compreensões informadas no campo. O sexto recupera a 

noção do etnoformador e divulga a nova versão da COMPONDO 2.0. Por fim, no sétimo 

capítulo, são registradas as considerações finais e contribuições e trabalhos futuros. 

 

Figura 4: Organização da tese 
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A figura 4 apresenta o mapa conceitual da tese. Nesse mapa as áreas de significação 

principais, selecionadas inicialmente, para compor o debate teórico dessa tese são: 

cognição, aprendizagem e conhecimento; organização do conhecimento na perspectiva 

epistemológica (disciplina, disciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade, trandisciplinaridade, multirreferencialidade) e educacional (currículo 

e formação); interação cultural, redes e comunidades de aprendizagem e dispositivos 

tecnológicos.
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2 MOVIMENTO NA COMPOSIÇÃO ENTRE LINGUAGEM, 

CONHECIMENTO E COGNIÇÃO  
 

É esse o vírus que eu sugiro que você contraia 

Na procura pela cura da loucura,  

Quem tiver cabeça dura vai morrer na praia 

 

Djavan – A Carta 

 

O movimento iniciado neste capítulo apresenta a compreensão adotada nesta 

pesquisa a respeito das noções de linguagem, conhecimento e cognição (Figura 5), 

buscando introduzir o posicionamento que será explicitado nos capítulos 3 e 4, a respeito 

da organização do conhecimento e comunidades e redes de aprendizagem, 

respectivamente. Dessa forma, partindo do pressuposto que esta tese consiste na 

investigação de um problema complexo, como já apontado na seção 1.3.4, neste capítulo 

iniciamos a partir de uma Localiz (ação) Complexa. Sobretudo porque, acreditamos que a 

produção colaborativa do conhecimento, mediada pelas TIC, em cursos a distância, pode 

significar a proposição de práticas pedagógicas inter-trans-pluri-multidisciplinares, 

baseadas na noção de complexidade e considerando a diversidade cultural dos sujeitos 

envolvidos.  

Na primeira seção, discorremos sobre a evolução do homem durante a sua história, 

relacionando essa evolução com a noção de Pensamento Complexo. Com esse objetivo, 

dialogamos com James Burke e Robert Ornstein (1998) ambos interessados no estudo 

acerca da cultura humana, estabelecendo links com noções apresentadas por Edgar Morin 

(2005 e 2006), Cornelius Castoriadis (1982), Humberto Maturana (2001a e 2001b), 

Francisco Varela (1996) e Francisco Fialho (2001).  

Em seguida, abordamos o debate sobre as Ciências Cognitivas ou Ciências da 

Cognição, sobretudo, considerando o movimento seguido por alguns dos seus 

pesquisadores pelo saber não fragmentado, inacabado, não redutor, não compartimentado e 

sempre incompleto, característico do pensamento complexo. O referencial teórico desta 

seção foi elaborado a partir dos conceitos e informações, principalmente, trazidas por 
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Howard Gardner (2003), Morin (2006 e 2009), Maturana (2001a e 2001b) e Varela 

(1996). A decisão por discorrer sobre esse tema está relacionada às próprias características 

e especificidades da educação a distância. Dentre essas, em relação às Ciências Cognitivas, 

citamos que: a) a EaD requer que o desenvolvimento de suas ações educativas sejam 

conduzidas por uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais de diversas 

disciplinas (computação, educação, comunicação, psicologia, dentre outras), as quais 

também estão associadas ao estudo sobre a cognição; b) a produção colaborativa do 

conhecimento em cursos a distância está relacionada a questões associadas a teorias sobre 

a cognição humana. 

Depois, apresentamos a seção a respeito da Linguagem, Conhecimento e 

Aprendizagem. A escrita sobre Linguagem foi construída considerando o ponto de vista 

dos autores: Hannah Arendt (1991); Maturana (2001a e 2001b), Morin (2005 e 2006), 

Varela (1996) e Castoriadis (1982), com o objetivo de auxiliar a construção da subseção 

denominada diálogos do conhecimento, partindo do pressuposto de que a  

[...] linguagem é tão necessária à constituição, à perpetuação, ao 

desenvolvimento da cultura quanto à inteligência, ao pensamento e à consciência 

do homem; tão consubstancial ao humano do humano que se pode dizer que a 

linguagem faz o homem. (MORIN, 2005, 133).  

Essa subseção abordará os autores Karl – Erik Sveiby (1998) e as obras já citadas 

de Castoriadis, Maturana, Arendt e Morin.  

Na sequencia trazemos o debate a cerca da Aprendizagem. Para a elaboração desta 

seção foram citados: Roberto Sidnei Macedo (2002, 2007 e 2010); Jean Lave (1988); 

Etienne Wenger (1991); Lucy Suchman (1987), Edwin Hutchins (2000) e Tarcisio 

Vanzin (2005). Então, apresentamos a síntese do capítulo. 
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Figura 5: Mapa Conceitual do Capítulo 2 

 

2.1 LOCALIZ(AÇÃO) COMPLEXA 

 

Em 1998, Burke e Ornstein, na obra “O presente do fazedor de machados”, evidencia, 

situações que demonstram a evolução dos homens (os fazedores de machado) durante a 

sua história. Dentre essas mudanças, citamos:  

 Mãos capazes de realizar movimentos mais complexos;  

 O cérebro humano, visto como sistema que evoluiu e é “capaz de integrar a 

percepção da realidade por meio de todos os sentidos simultaneamente” (p.31); 

 A complexidade do gênero de produção de variados instrumentos complexos a 

partir de uma mesma pedra;  

 Um novo estilo de vida mais complexo, considerando os novos instrumentos 

disponíveis;   

 Cérebros capazes “de operar séries complexas de conceitos visuais e temporais” 

(p.48);  

 O novo modo de funcionamento das mentes humanas, incluindo a capacidade de 

“pensar de maneira sequencial quanto a natureza não-cíclica das mudanças (p.36);  
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 O aperfeiçoamento das capacidades comunicativas responsáveis pelo 

estabelecimento de uma “matriz mental necessária para o pensamento e o 

raciocínio, a linguagem e a cultura” (p.29). 

 

Diante dessas e outras mudanças, concluímos que os autores chamam a atenção para 

a necessidade de se perceber e pensar sobre o mundo, considerando a sua complexidade.  

Devido ao fato de nossas vidas terem mudado muito desde aqueles tempos 

primitivos, é imperativo acima de tudo que revisemos nossa desatualizada 

percepção do mundo, de modo a expandir nosso pensar antigo, pequeno e de 

curto prazo em direção a horizontes mais longínquos e mudanças mais 

freqüentes. Muitos comentaristas dos problemas atuais parecem acreditar que 

uma alteração lógica ou psicológica na maneira como nossas mentes trabalham 

irá, sozinha, realizar a façanha. (BURKE E ORNSTEIN, 1998, p.286) 

 

Dezesseis anos antes da publicação de Burke e Ornstein, argumentos semelhantes 

são apresentados por Castoriadis, quando esse afirmou que uma “[...] revolução criava uma 

nova linguagem e tinha coisas novas a dizer; mas os dirigentes queriam dizer com palavras 

novas, coisas antigas” (1982, p.148). Diante dessa contestação, Edgar Morin (2006), em 

sua obra “Introdução ao Pensamento Complexo”, elabora uma argumentação para 

demonstrar as limitações do pensamento simplificador, destacado por Castoriadis, Burke e 

Ornstein, em relação ao pensamento complexo: 

Enquanto o pensamento simplificador desintegra a complexidade do real,o 

pensamento complexo integra o mais possível os modos simplificadores de 

pensar, mas recusa as conseqüências mutiladoras, redutoras, unidimensionais e 

finalmente ofuscantes de uma simplificação que se considera reflexo do que há 

de real na realidade. (p. 6) 

 

Observamos que o homem em sua história evolutiva tem “regado” o hábito de ver 

coisas novas, com pensamento antigo, ou criar novas palavras para falar sobre coisas 

antigas, buscando apenas a totalização, a unificação, a síntese e a certeza. Diante dessa 

lacuna, localizamos a defesa pelo pensamento complexo.  

O pensamento complexo reconhece ao mesmo tempo a impossibilidade e a 

necessidade de totalização, de unificação, de síntese. Deve pois tragicamente 

visar à totalização, à unificação, à síntese, mesmo lutando contra a pretensão a 

essa totalidade, unidade, síntese, com a consciência absoluta e irremediável do 

caráter inacabado de todo conhecimento, de todo pensamento e de toda obra. 

Essa tríplice tragédia não é somente a do estudante, do doutorando, do 

pesquisador, do universitário, mas a de todos: tragédia do saber moderno. 

(MORIN, 2005, p.38)  

Essa tragédia também é abordada por Maturana (2001a, p. 22) de outra forma, 

quando o autor afirma que:  
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Tendemos a viver num mundo de certezas, de solidez perceptiva não contestada, 

em que nossas convicções provam que as coisas são somente como as vemos e 

não existe alternativa para aquilo que nos parece certo. Essa é nossa situação 

cotidiana, nossa condição cultural, nosso modo habitual de ser humanos.  

Sair desse lugar confortável pode significar colocar-se diante do desafio da 

complexidade. E esse deslocamento representa a necessidade de “Aprender a 

Desaprender”, como citado por Fialho (2001).  Ou ainda, pensar com o propósito de lidar 

com o real e com este exercitar o diálogo e a negociação, sem a pretensão de controlá-lo ou 

dominá-lo (MORIN, 2006). 

O pensamento complexo tem como ambição a articulação multirreferencial de 

variados campos disciplinares sem desmembrá-los, como realizado pelo pensamento 

simplificador e disjuntivo, aspirando ao conhecimento multirreferencial, denominado, por 

Morin (2006), de multidimensional
10

. Isto não quer dizer que o pensamento complexo é 

completo, certo e total: “um dos axiomas da complexidade é a impossibilidade, mesmo em 

teoria, de uma onisciência” (MORIN, 2006, p.6). 

Diante dessa “perspectiva”, contextualizamos o debate sobre as Ciências Cognitivas 

ou Ciências da Cognição. Sobretudo, considerando o movimento seguido por alguns dos 

seus pesquisadores pelo saber não fragmentado, inacabado, não redutor, não 

compartimentado e sempre incompleto, característico do pensamento complexo. 

 

2.2 CIÊNCIAS COGNITIVAS OU CIÊNCIAS DA COGNIÇÃO 

  

Na década de 1970, dezenas de cientistas começaram a tentar definir a natureza e o 

campo da Ciência Cognitiva, motivados pelo uso ampliado desse termo na sociedade 

(Gardner, 2003). Diante de diferentes conceituações, em 1985, Howard Gardner, em sua 

obra “A nova ciência da mente”, apresenta seu entendimento sobre o termo: 

Esforço contemporâneo de fundamentação empírica para responder questões 

epistemológicas de longa data – principalmente aquelas relativas à natureza do 

conhecimento, seus componentes, seu desenvolvimento, seu emprego. (2003, p.19) 

                                                           
10

 A noção de multidimensionalidade é questionada por alguns autores quando se trata das ciências humanas. 

Como citado por Fagundes e Burnham (2001, p. 48): “este, enquanto pertencente ao vocabulário de medida, 

traz em si um desejo de exatidão.” Por isto, durante o trabalho ao citar o conhecimento e o fenômeno 

multidimensional, como denominado por MORIN, estaremos nos referindo à noção de 

multirreferencialidade. 
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Francisco Varela, em 1988, por sua vez, destaca que a Ciência Cognitiva consiste na 

“análise cientifica (pós)moderna da mente e do conhecimento em todas as suas dimensões” 

(p.9). Compreendemos que, com esta afirmação, Varela procura resgatar o entendimento 

sobre o pensamento complexo, defendendo a multirreferencialidade.  

Antes, Gardner (1985), buscando aprofundar a discussão sobre a definição e o 

domínio da Ciência Cognitiva, questiona se o debate a ser realizado deveria abordar a 

Ciência ou as Ciências Cognitivas. Para formalizar o seu discurso o autor afirma que: 

Atualmente, a maioria dos cientistas cognitivos é proveniente das fileiras de 

disciplinas específicas – em especial, da filosofia, da psicologia, da inteligência 

artificial, da lingüística, da antropologia e da neurociência (Eu me referirei a 

essas disciplinas conjuntamente como “Ciências Cognitivas”). Há esperança de 

que algum dia os limites entre estas disciplinas possam ser atenuados ou talvez 

desaparecer completamente, produzindo uma só Ciência Cognitiva unificada 

(2003, p. 20). 

Este discurso já foi uma tentativa de evidenciar a confusão que existia entre a teoria e 

a prática em relação a noção de Ciências Cognitivas. Sobretudo porque, era possível 

observar a existência do que Varela (2003) chamou de “agremiação frouxa entre 

disciplinas”, onde cada disciplina “dá uma resposta diferente para a questão sobre o que é 

mente e cognição” (VARELA, 1997). Sobre esse debate, Fialho (2001), se posiciona 

afirmando que: 

A Ciência Cognitiva é, em si, transdisciplinar, na medida em que a compreensão 

do fenômeno cognitivo demanda a contribuição da episteme dada por diferentes 

disciplinas que, ao combinarem-se, produzem uma nova episteme, uma 

emergência, no sentido dado a esta palavra, no passado, pelos psicólogos da 

Gestalt e, hoje em dia, pelos Teóricos da Complexidade (p. 12) 

Gardner (1985) reconhece que “embora seja possível haver um dia uma única ciência 

cognitiva, todos concordam que ela ainda está muito distante” (p.57), mas, em vários 

momentos de sua obra, reafirma sua crença na sua construção de forma interdisciplinar e 

multirreferencial. Essa aspiração parece ser a mesma apresentada por Morin (2005), 

quando este escreve sobre o conhecimento como fenômeno multirreferencial, chamando a 

atenção para a “a noosfera, onde o conhecimento se organiza em sistemas de idéias 

(teorias, doutrinas) que necessitam de uma ciência nova: a noologia” (p. 19). Neste sentido, 

as Ciências Cognitivas, da forma como Gardner vislumbrou, representaria um rearranjo em 

prol dessa ciência nova. 

Essa trajetória começou a ser “desenhada” no Relatório do Estado da Arte da Ciência 

Cognitiva elaborado pela Fundação Sloam em 1978 (GARDNER, 2003). O relatório, 
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redigido por estudiosos do campo da Ciência Cognitiva, apresentou o hexágono cognitivo 

(Figura 6) que representava a defesa pela nova ciência cognitiva como ciência 

interdisciplinar. 

 

Figura 6:Hexágono Cognitivo (GARDNER, 2003, p.52) 

 

O hexágono apresenta as inter-relações entre os seus seis campos constituintes que 

são: Filosofia, Lingüística, Antropologia, Neurociência, Inteligência Artificial e Psicologia. 

As linhas cheias representam as conexões já criadas entre esses campos e as tracejadas 

aquelas possíveis de serem construídas. (GARDNER, 2003) 

Nessa figura identificamos a primeira tentativa em se definir o domínio 

interdisciplinar da Ciência Cognitiva, porém na prática ainda se tratava de Ciências 

Cognitivas, representando um campo ainda multidisciplinar, que como afirma Varela 

(2003), assemelhando-se mais “com um grupo desconexo de disciplinas, do que com uma 

disciplina em si mesma, ou seja, uma única disciplina”. Grupo esse caracterizado, muitas 

vezes, pela ausência de diálogos e negociações de significados e referenciais que 

contemplem diversas teorias e ciências, visando o surgimento de uma nova disciplina. 

(LAGE, MICHINEL, FRÓES BURNHAM, 2010, p.3) 

Diante dessa lacuna, a história e o estudo sobre as Ciências Cognitivas, vêm sendo 

construídos. De forma geral, têm sido realizadas várias tentativas pelo estabelecimento de 

relações estreitas entre áreas do conhecimento que reconhecem a cognição como objeto de 

estudo e se propõem a trabalhar com teorias e metodologias de outras áreas, de forma 

multirreferencial, considerando o pensamento complexo. 

 



36 

 

2.2.1  Estágios Sucessivos das Ciências Cognitivas 

 

Sobre a tendência das Ciências Cognitivas, Varela (2003) propôs que sejam 

estudadas considerando os seguintes estágios sucessivos: Cognitivismo, Emergência e 

Enação (traduzido como atuação). A Figura 7 apresenta o diagrama conceitual das ciências 

cognitivas, considerando esses estágios. 

 

Figura 7: Diagrama conceitual das ciências cognitivas (VARELA, 2001, p.25) 

 

O mapa polar elaborado por Varela (2001) indica as disciplinas hoje envolvidas 

indicadas nas dimensões angulares, e as diferentes abordagens no eixo radial. Para cada 

estágio sucessivo foram localizados os autores, considerando aos seus campos de 

investigação.   

Os três estágios correspondem ao movimento sucessivo do centro para a 

periferia: cada anel indica uma mudança importante na estrutura teórica das 

ciências cognitivas. Em torno do circulo posicionamos as disciplinas principais 

que constituem o campo das ciências cognitivas. (VARELA, 2003, p. 24) 

O Cognitivismo é o primeiro estágio e corresponde “à tentativa de se utilizar o 

computador, enquanto máquina universal, para simular o comportamento humano” 

(FIALHO, 2001, p. 14).  Como destaca Varela (2003), esse estágio “consiste na hipótese de 

que a cognição – inclusive a humana - é a manipulação de símbolos como realizado pelos 

computadores digitais. Em outras palavras a cognição é representação mental” (p. 24).  

Gardner considera a representação mental como um dos esforços cognitivo - 

científicos pertencentes à categoria dos pressupostos centrais. Nesse sentido, destaca que a 
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Ciência Cognitiva está fundada sob a crença de que a existência de um nível de análise 

separado, o da representação, é necessária para explicar a variedade do comportamento, da 

ação e do pensamento humano. Adicionalmente, “a atividade cognitiva humana deve ser 

descrita em termos de símbolos, esquemas, imagens, idéias, e outras formas de 

representação mental”. (GARDNER, 2003, pg. 54). Nesse sentido, Morin (2005), traduz a 

representação como: 

O produto de um processo morfogenetico e sintético que a constrói sob a forma 

de imagem global, imediatamente percebida como visão objetiva das coisas reais 

e apropriação subjetiva dessa visão objetiva (toda percepção comporta um 

implícito “eu percebo”) (p. 119). 

A defesa pela representação não é unânime e Gardner destaca que “ao optar por um 

nível representacional, o cientista cognitivo está afirmando que certas formas tradicionais 

de entender o pensamento humano são inadequadas” (2003, p. 53). Ademais, Varela 

(2003) cita abordagens divergentes à corrente cognitivista que são: a crítica ao 

processamento (computação) de símbolos como o veículo adequado para as representações 

e a crítica a adequação do conceito de representação para explicar a cognição. Estas 

críticas vão justificar os dois próximos estágios sucessivos. 

A Emergência ou Conexionismo corresponde ao segundo estágio e “prega que o 

computador humano é uma máquina especial” (FIALHO, 2001, p. 14). Neste estágio, a 

representação não consiste em uma função de símbolos particulares, como apontado pela 

hipótese cognitivista, mas na “correspondência entre um estado global emergente e as 

propriedades do mundo” (VARELA, 2003, p. 26). 

Essa corrente apresenta uma alternativa para a abordagem de manipulação dos 

símbolos do Cognitivismo. Com esse objetivo o conexionismo tomou como referência as 

duas críticas ao cognitivismo. Sobre o processamento simbólico de informações destacou 

que o mesmo se baseia em um processamento sequencial, sendo necessário realizar uma 

tarefa inúmeras vezes, como quando se deseja analisar uma imagem. A outra questão diz 

respeito ao processamento simbólico ser localizado. Isto significa que “a perda ou mau 

funcionamento de qualquer parte dos símbolos ou regras do sistema resulta em uma 

disfunção séria” (VARELA, 2003, p. 100). A primeira limitação do cognitivismo motivou 

a busca por algoritmos de processamento paralelo. A segunda, focou na definição de 

operações distribuídas. 

A estratégia conexionista para enfrentar essas limitações considerou a necessidade de 

se compreender que a conectividade do sistema não pode ser separada da sua história de 
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transformações. Diante dessa contestação foram introduzidos métodos que permitissem 

acompanhar as mudanças de estado destas redes, como por exemplo, das redes neurais 

adotadas para ilustrar o conexionismo.  

No caso das redes neurais, Varela (2003) salienta duas classes de métodos de 

aprendizado. A aprendizagem por correlação e a aprendizagem por cópia. Por correlação, 

baseia-se na “Regra de Hebb”
11

, e consiste em uma série de exemplos apresentados a um 

sistema, com o propósito de definir modelos de comportamento para os eventos futuros 

correlacionados. Já na aprendizagem por cópia, atualmente conhecida por 

retropropagação, o modelo age como tutor ativo, caracterizado por mudanças que ocorrem 

nas conexões cerebrais dentro de uma rede, visando diminuir a diferença entre a resposta 

da rede e o que é esperado dela, semelhante a uma tentativa de imitação.  

De forma geral, o conexionismo, é uma abordagem não simbólica ou sub-simbólica, 

na qual os itens significativos de um sistema dinâmico são “padrões complexos de 

atividade entre as numerosas unidades que compõem a rede” (VARELA, 2003, p. 111). 

Nesta abordagem, não se separa forma e significado e procura-se compreender como os 

símbolos adquirem seus significados. Por isso, os defensores do conexionismo afirmam 

que os princípios formais da cognição estão relacionados ao domínio sub-simbólico, 

estando acima do domínio biológico, porém mais próximo deste que do domínio 

simbólico.  

Por fim, o estágio da Enação (ou Atuação), que configura a abordagem enacionista, 

crítica a idéia da mente representar um espelho da natureza e destaca que: 

A cognição não é a representação de um mundo preconcebido por uma 

mente preconcebida mas, ao contrário, é a atuação de um mundo e de uma mente 

com base em uma história da diversidade de ações desempenhadas por um ser no 

mundo (Varela, 2003, p.26). 

 

Maturana e Varela, em 2001a, já apresentavam defesas neste caminho quando 

afirmaram: 

A experiência de qualquer coisa lá fora é validada de uma maneira 

particular pela estrutura humana, que torna possível “a coisa” que surge na 

descrição. Essa circularidade, esse encadeamento entre ação e experiência, essa 

inseparabilidade entre ser de uma maneira particular e como o mundo nos parece 

ser, nos diz que todo ato de conhecer faz surgir um mundo. (MATURANA, 

2001a , p.31) 

                                                           
11

 Donald Hebb, em 1949, apresentou uma pesquisa sugerindo que o aprendizado pode ocorrer a partir de 

modificações cerebrais “derivadas do grau de atividade correlacionada entre os neurônios”. (VARELA, 2003, 

p. 101)  
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É nesse debate que está contextualizada o que Varela denomina de ação 

incorporada.   Ou seja, a percepção e a ação não podem ser separadas da cognição vivida e 

experimentada. Além disso, a cognição depende das experiências humanas decorrentes das 

suas variadas capacidades sensório-motoras (algumas já destacadas no início deste 

capítulo), as quais estão “embutidas em um contexto biológico, psicológico e cultural mais 

abrangente” (VARELA, 2003, p. 177).  

É importante destacar que a abordagem enacionista consiste na percepção orientada e 

em estruturas cognitivas que emergem dos padrões sensório-motores recorrentes, os quais 

permitem essa ação orientada.  Ou seja, ao invés de compreender a percepção como um 

problema de processamento das informações, essa abordagem preocupa-se com o 

entendimento de como o observador, considerando sua estrutura sensório-motora, orienta 

suas ações diante de situações locais, as quais mudam dinamicamente devido as atividades 

realizadas pelo mesmo.  

Neste momento, identificamos as noções para o “fazer emergir” e “enação”. Sendo o 

fazer emergir como a relação circular entre a ação e saber, ou entre o conhecer e o que é 

conhecido. E a enação (também traduzida como atuação) referindo-se a predominância do 

conceito de ação sobre o de representação (VARELA 1996, p.92).  

De forma geral, notamos que esse estágio sucessivo, representa o caminho inverso a 

um dos aspectos metodológicos e estratégicos das Ciências Cognitivas, citado por Gardner 

(1985) e defendido por um grupo de pesquisadores, que consiste na desenfatização da 

emoção, do contexto, da cultura e da história, justificando que “em um esforço para 

explicar tudo, acaba-se não explicando nada”. (GARDNER, 1985, pg.56). Sobre esta 

questão, alguns críticos apresentam argumentos, que corroboram com o nosso 

posicionamento: 

Outros críticos concordam que todos estes aspectos, ou alguns deles, 

estão na essência da experiência humana, mas não consideram que eles não 

estejam passíveis de explicação cientifica. Sua briga com uma ciência cognitiva 

anti-séptica é que eles julgam ser errado isolar estas dimensões artificialmente. 

Ao invés disto, os cientistas cognitivos deveriam desde o início trabalhar com 

afinco, incorporando totalmente estas dimensões aos seus modelos de 

pensamento e comportamento (GARDNER, 1985, 57).  

Neste sentido, Valera (2003) defende que: “as novas ciências da mente precisam 

ampliar seus horizontes para incluir tanto a experiência humana vivida quanto às 

possibilidades de transformação inerentes a esta mesma experiência” (p.13). Esse é o 
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ponto de partida para a compreensão sobre linguagem, buscando contribuir para o 

entendimento do conhecimento e da aprendizagem. 

 

2.3  DA LINGUAGEM PARA O CONHECIMENTO E PARA A APRENDIZAGEM 

 

A explicação se dá na linguagem. O discurso que explica algo dá-se na 

linguagem. Uma petição de obediência do outro, quando se faz uma afirmação 

cognitiva, dá-se na linguagem. (MATURANA, 2001b, p.27) 

 

Como apresentando no início deste capítulo, a fabricação de instrumentos durante a 

evolução do ser humano e a capacidade de estruturar a linguagem
12

 permitiu ao homem 

ocupar uma posição destacada em relação aos outros seres vivos. Principalmente porque, 

mediante essas possibilidades, o homem pôde, dentre outras coisas, construir o seu próprio 

tempo, enfrentar e controlar alguns fatores naturais, diferenciando-se de outras espécies 

(SOUZA, FRÓES BURNHAM, 2004).  

À medida que os instrumentos se aperfeiçoavam e proliferavam, o mesmo 

ocorria com os sinais e sons que os descreviam e à sua manufatura. O indivíduo 

que dominava esse vocabulário não apenas possuía o mais valioso conhecimento 

do grupo como era o mais apto a (literalmente) articulá-lo para o benefício da 

comunidade. (BURKE; ORNSTEIN, 1998, p.40). 

A linguagem humana é constituída por palavras, imagens, símbolos e sinais que 

representam uma maneira de “materializar” os pensamentos e a inteligência do próprio 

homem. Inicialmente, esta linguagem favoreceu a organização social (em seus vários 

setores) principalmente através da troca de informações, do aumento do uso dos recursos 

produzidos pelo próprio homem e da elaboração de novos conhecimentos. Depois, ela 

permitiu que os homens se tornassem analíticos e motivou a inovação, através do 

compartilhamento de experiências (BURKE; ORNSTEIN, 1998). Atualmente, com a 

evolução tecnológica, essa linguagem continua sendo reconfigurada e novas relações, 

especialmente, sociais, políticas, culturais e econômicas, vêm sendo constituídas, já que 

outras possibilidades para a comunicação, colaboração, gerenciamento e representação da 

informação estão à disposição dos indivíduos.  

                                                           
12

 É importante destacar que isto não quer dizer que, segundo Maturana (2001a), a linguagem é um privilégio 

exclusivamente do homem. Sobretudo porque, como destaca o autor, já se comprovou que “primatas 

superiores são capazes de aprender a interagir linguisticamente conosco de uma maneira cada vez mais 

ampla” (p. 234) 
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[...] a linguagem permite e garante a intercomunicação que, assegurando o 

funcionamento da maquinaria social, possibilita a transmissão, a correção, a 

verificação dos saberes e informações, assim como a expressão, a transmissão e 

a troca de sentimentos individuais.  (MORIN, 2005, p.134) 

Ao observar a história desses últimos anos, nota-se que a linguagem construída por 

uma sociedade é um fator importante para a análise da sua construção social-histórica
13

. 

Sobretudo em virtude de a linguagem representar um meio para a construção de uma 

realidade socialmente instituída, é parte indissociável do simbólico, o qual, por fim, está 

presente em tudo que é apresentado no mundo social-histórico.  

A instituição social-histórica, segundo Castoriadis (1982), corresponde “aquilo em 

que e por que se manifesta e é o imaginário social” (p. 277).  O imaginário, por sua vez, 

significa o ato de criar significações, imagens ou figuras, essas últimas representando o seu 

suporte. Da relação entre essas significações e os suportes (imagens e figuras) atribui-se a 

noção para o termo simbólico. A linguagem também é responsável pela instituição, direta 

ou indiretamente dessas significações, especialmente quando essas são explicitadas ou 

explicitáveis.  

Adicionalmente, como afirma Castoriadis (1982), é importante que a linguagem seja 

compreendida, não simplesmente operada como código (legein - representar/dizer social: 

distinguir-escolher-estabelecer-juntar-contar-dizer), mas como produto de sua própria 

operação. Principalmente porque, “a linguagem é também língua, na medida em que se 

refere às significações” (CASTORIADIS, 1982, p. 255).  

Ademais, também deve ser compreendida, considerando a sua outra dimensão 

conjuntista-conjuntizante, que consiste no teukhein - representar/dizer social (juntar-

ajustar-fabricar-construir), a qual estabelece “[...] a relação de finalidade ou 

instrumentalidade, referindo aquilo que é ao que não é e poderia ser”. (CASTORIADIS, 

1982, p. 303). Nesse sentido, a relação entre a linguagem e os instrumentos produzidos 

pelo homem está relacionada ao “valor de uso” de um instrumento, onde este é muito 

maior que o valor de “uso”: é também o valor de produção ou de transformação. Em 

resumo, o teukhein se preocupa em destacar a finalidade do instrumento produzido, ou 

seja, o que “ele pode fazer” diante das necessidades e interesses de determinada sociedade, 

                                                           
13

 [...] O social-histórico é o coletivo anônimo, o humano-impessoal que preenche toda formação social dada, 

mas também a engloba, que insere cada sociedade entre as outras e as inscreve todas numa continuidade, 

onde de uma certa maneira estão presentes os que não existem mais, os que estão alhures e mesmo os que 

estão por nascer. (CASTORIADIS, 1982, p.131). 
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permitindo à sua utilização motivar novas possibilidades que antes da sua existência não 

eram pensadas ou possíveis.     

[...] se a condição humana consiste no fato de que o homem é um ser 

condicionado, para o qual tudo seja dado pela natureza ou feito por ele 

próprio, se torna imediatamente condição para sua existência posterior, 

então o homem <<ajustou-se>> a um ambiente de máquinas desde o 

instante em que as construiu. Sem dúvida, as máquinas tornaram-se 

condição tão inalienável de nossa existência como os utensílios e 

ferramentas foram em todas as eras anteriores. (ARENDT, 1991).  

Atualmente, essas questões também podem ser consideradas, dando-se a elas a 

mesma importância, principalmente se considerarmos as TIC, as quais propiciam uma 

relação profunda entre o imaginário e o simbolismo
14

. A relação existe, desde quando os 

dispositivos midiáticos atuais adotam uma linguagem fundamentada também na imagem. 

Diante disso, é relevante observar a descrição dessa relação elaborada por Castoriadis 

(1982), que pode ser claramente utilizada no momento atual.  

As profundas e obscuras relações entre o simbolismo e o imaginário aparecem 

imediatamente se refletirmos sobre o seguinte fato: o imaginário deve utilizar o 

simbolismo, não somente para “exprimir-se”, o que é óbvio, mas para “existir”, 

para passar do virtual a qualquer coisa a mais. O delírio mais elaborado bem 

como fantasia mais secreta e mais vaga são feitos de “imagens” mas estas 

“imagens” lá estão como representando outra coisa; possuem, portanto, uma 

função simbólica. Mas também o simbolismo pressupõe a capacidade 

imaginária. Pois pressupõe a capacidade de ver em uma coisa o que ela não é, de 

vê-la diferente do que é. (CASTORIADIS, 1982, p. 154). 

A partir da identificação das similaridades entre o cenário desenhado – por 

Castoriadis (1982) – e o momento que a sociedade contemporânea vem testemunhando, 

pode-se concluir que, além do referencial teórico sobre a instituição imaginária
15

 da 

sociedade, é importante reconhecer o poder de racionalidade humana e da linguagem como 

fundamental à sua evolução.   

A princípio, aquele que tinha o seu corpo representando o próprio trabalho, animal 

laborans, restringia-se ao fazer, visando a atender às necessidades de sobrevivência. E 

assim, como destaca Arendt, “[...] por estarem sujeitos às necessidades de sua existência” 

(1991, p. 157), só podiam conquistar a liberdade se praticassem a escravidão de outros, 

utilizando a força para submetê-los a essas necessidades. Já o homo faber, que não deixava 

de ser escravo, seria aquele que, ao trabalhar, poderia desenvolver seu intelecto como 

                                                           
14

 O termo simbolismo será utilizado neste trabalho, significando, segundo Ferreira (1989), „expressão ou 

interpretação por meio de símbolos‟.  
15

 Essa instituição baseia-se no imaginário social que, segundo Castoriadis, “[...] é primordialmente, criação 

de significações e criação de imagens ou figuras que são seu suporte. A relação entre a significação e seus 

suporte (imagens ou figuras) é o único sentido preciso que se pode atribuir ao termo simbólico.” 

(CASTORIADIS, 1982, p. 277). 



43 

 

fabricante do mundo, tendo, como ideais, a permanência, a estabilidade e a durabilidade, e, 

do mesmo modo, representando o trabalhador intelectual. Mesmo havendo mudanças de 

circunstâncias políticas gerais que, de certa forma, tinham relevância pública e alteravam a 

natureza do escravo, os conceitos de labor e de trabalho e, da mesma forma, animal 

laborans e homo faber, ainda representaram por muito tempo "uma caixa vazia", pois se 

restringiam ao fazer e não assumiam a questão do fazer/representar (ARENDT, 1991).  

É com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano; e esta inserção é 

como um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato original 

e singular do nosso aparecimento físico original. Não nos é imposta pela 

necessidade, como o labor, nem se rege pela utilidade, como o trabalho. 

(ARENDT, 1991, p. 189) 

A relação do fazer/representar demonstra-se de suma importância para a evolução e 

manutenção de uma sociedade que permita a comunicação de seus indivíduos, objetivando, 

através do imaginário, promover transformações no instituído. A partir da compreensão do 

imaginário social, e com o passar do tempo, a ocupação do homem na sociedade começou 

a ser definida de acordo com as suas habilidades que lhe davam liberdade de atuação, 

conscientização e, por consequência, poder. Como conceitua Morin (2005), 

A linguagem humana é um sistema de dupla articulação que se diferencia 

radicalmente de todas as linguagens animais. A consciência faz surgir uma 

ordem nova de reflexividade em que o sujeito se vê e se concebe pelo espírito, 

pode considerar os próprios sentimentos, os próprios pensamentos, os próprios 

discursos. (p. 76) 

Da mesma forma, Maturana (2001a, p. 245), confirma essa argumentação quando 

afirma que: “as características únicas da vida social humana e seu intenso acoplamento 

linguístico geraram um fenômeno novo, ao mesmo tempo tão próximo e tão distante de 

nossa própria experiência: a mente e a consciência”. Diante dessa compreensão 

elaboramos o entendimento sobre o conhecimento e aprendizagem, a serem apresentados 

nas próximas sessões. 

 

2.3.1 Diálogo sobre o conhecimento 

O que é não é jamais fechado. O que é aberto, ou o que é, é sempre, também, a 

ser. (CASTORIADIS, 1992, p.88) 

A filosofia dos tempos modernos foi animada por uma dialética que remetia um 

ao outro a busca de um fundamento seguro para o conhecimento e o perpetuo 

retorno do espectro da incerteza. (MORIN, 2005, p.21) 
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O conhecimento, como afirma Sveiby (1998), tem uma qualidade dinâmica refletida 

em verbos como aprender, esquecer, lembrar e compreender: as informações 

fragmentadas não são consideradas suficientes para a sua produção. Ademais, segundo 

Baccega (2001, p.1), o mesmo “(...) se baseia na inter-relação e não na fragmentação”.  

Nesse sentido, refere-se à totalidade, ou melhor, a um conjunto de informações, altamente 

integradas, que pode ser reformulado em prol da elaboração do novo, aquilo que ainda é 

virtual. Ou seja, algo a ser realizado.    

Dessa forma, a construção do conhecimento pelo indivíduo ocorre quando este, 

internamente, estabelece ligações (links) entre aquilo que já sabe e o que está sendo 

apresentado de novo. Esse processo de construção é disparado pela informação, a qual tem 

um papel formativo, apresentando-se como um ruído ou elemento perturbador, 

desorganizando a forma e reformulando quando ganha significado. Muitas vezes, esse 

estágio de reformulação significa a construção do conhecimento pelo sujeito (FRÓES 

BURNHAM, 2011)  

Não há, para a sociedade como tal, informações não pertinentes; o não-pertinente 

é apenas uma modalidade limite do pertinente. Em outras palavras: não há, para 

a sociedade, “ruído” como ruído; o “ruído” é sempre alguma coisa e em última 

instância é explicitamente estabelecido como ruído, ou como informação não-

pertinente. Isto leva, por este caminho aparentemente mais reduzido, ao próprio 

âmago da questão do social: tudo aquilo que é, de uma maneira ou de outra, 

captado ou percebido pela sociedade, deve significar alguma coisa, deve ser 

investido de uma significação, e muito mais ainda: é sempre previamente 

captado na e pela possibilidade da significação, e é somente em e por esta 

possibilidade que pode finalmente ser qualificado de privado de significação, 

insignificante, absurdo.   (CASTORIADIS, 1982, p. 274) 

Ao considerar o estudo sobre a “instituição imaginária da sociedade” de 

CASTORIADIS (1982), quando se afirma que um termo é, deseja-se destacar que o 

mesmo “tem uma forma reconhecível, determinada e predeterminada (é instancia de um 

eidos dados)” (grifo nosso, p.274). Já quando se diz que um termo tem um sentido, deseja-

se afirmar que “esta forma determina a entrada deste termo numa sintaxe de operações 

determinada e predeterminada” (grifo nosso, p.274). Nesses dois casos refere-se à 

informação, apresentando a sua relação signifitiva (significante) quando é e a sua relação 

signitiva (signo), quando tem um sentido. Já o conhecimento, configura-se em uma 

estrutura de significado, inserido em um mundo de significações – “que é evidentemente 

criação como tal, e criação a cada vez específica” (p. 274). 
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Morin (2005) destaca que todo conhecimento comporta necessariamente três 

elementos: “uma competência (aptidão para produzir conhecimento); uma atividade 

cognitiva (cognição), realizando-se em função da competência, e; um saber (resultante 

dessas atividades)” (p. 18). O autor evidencia ainda que o cérebro (máquina bio-fisico-

quimica) representa o aparelho cognitivo, o qual possibilita a produção do conhecimento e 

a aprendizagem. Por sua vez, as aptidões cognitivas para se desenvolverem dependem de 

uma contextualização cultural, como frisado, a seguir, por Morin e Maturana:  

É nesse quadro que o espírito humano elabora e organiza o seu conhecimento 

utilizando os meios culturais disponíveis. (MORIN, 2005, p.18) 

De nossas heranças lingüísticas diferentes surgem todas as diferenças de 

mudos culturais que como homens podemos viver e que, dentro dos limites 

biológicos, podem ser tão diversas quanto se queira. Todo conhecer humano 

pertence a um desses mundos e é sempre vivido numa tradição cultural. 

(MATURANA, 2001a, p. 265) 

Diante, desses argumentos, afirmamos que o conhecimento é um fenômeno 

multirreferencial, onde a sua elaboração e organização dependem não só de aspectos 

culturais, mais também dos físicos, biológicos, químicos, psicológicos, sociais, dentre 

outros que constituem o seu mundo de significações. Esse fenômeno multirreferencial 

ocorre quando, o homem, ao construir conhecimento, realiza um processo de associação 

reflexiva entre uma atividade computante e uma atividade pensante ou cogitante, adotando 

“os dispositivos lingüístico-lógicos, ao mesmo tempo cerebrais, espirituais e culturais” 

(MORIN, 2005, p.225), visando produzir de forma correlativa representações, discursos, 

idéias, mitos, teorias. Esse fenômeno seria justamente o que diferencia o conhecimento 

cerebral humano de qualquer outro conhecimento cerebral (animal). 

Só o homem (...) é capaz de exprimir essa diferença e distinguir-se; só ele é 

capaz de comunicar a si próprio e não apenas comunicar alguma coisa – como 

sede, fome, afeto, hostilidade ou medo. No homem, a alteridade, que ele tem em 

comum com tudo o que existe, e a distinção, que ele partilha com tudo o que 

vive, tornam-se singularidade, e a pluralidade humana é a paradoxal pluralidade 

de seres singulares. (ARENDT, 1989, p. 189) 

A pluralidade destacada por Arendt, assim como o conhecimento como fenômeno 

multirreferencial citado por Morin (como fenômeno multidimensional), reforça a 

necessidade de se compreender o conhecimento como uma estrutura de significado 

dependente do meio em que foi produzido e da compreensão deste meio a partir de 

múltiplas referências (físicas, sociais, psicológicas, etc.) sobre o mesmo. Nesse contexto, 

estabelece-se a relação entre a ação do elaborar o conhecimento como a ação do conhecer, 
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o qual, segundo Morin, representa a “ação efetiva, ação que permita a um ser vivo 

continuar sua existência em um determinado meio ao fazer surgir o seu mundo” (2001, 

p.36). Ou seja, “[...] o fato de viver – de conservar ininterruptamente o acoplamento 

estrutural
16

 como ser vivo – corresponde a conhecer no âmbito do existir. De modo 

aforístico: viver é conhecer (viver é ação efetiva no existir como ser vivo)” (MATURANA, 

2001a, p.194). 

Ao considerar esse entendimento sobre o conhecer, caminhamos para a compreensão 

da aprendizagem. 

 

2.3.2 Compreensão da Aprendizagem  

 

A palavra aprendizagem vem de apreender, quer dizer, pegar ou captar algo. No 

entanto, (...), a aprendizagem não é a capacitação de nada: é o transformar-se em 

um meio particular de interações recorrentes. (MATURANA, 2001b, p. 103) 

Maturana discorre sobre a aprendizagem, relacionando o ato de aprender a uma 

transformação do sujeito cognoscente com o meio. Para ilustrar sua argumentação, o autor 

cita os estudantes que ao entrarem para a universidade, iniciam um processo de 

transformação de si e do meio, sendo possível observar que “a pessoa sai por uma porta 

diferente daquela pela qual se entra. [...] A pessoa vai mudando com o lugar” (p.103). Da 

mesma forma, Roberto Macedo (2002), sinaliza a importância em se compreender que o 

ato de aprender representa uma forma de expressão do sujeito cognoscente a partir da 

adoção de linguagens-no-mundo e com-o-mundo, partindo do pressuposto de que a 

aprendizagem não modifica apenas uma coisa, um indivíduo, mas todo o sistema (e seu 

entorno). Nesse sentido, a aprendizagem representa uma atividade cognitiva cotidiana que 

está intensamente ligada as nossas relações interpessoais e interação com o meio/mundo. 

Então, concordamos que “nós aprendemos com os outros” (MACEDO, 2007, p.142). 

Segundo Morin (2005), “aprender não é somente reconhecer o que, virtualmente, já 

era conhecido; não é apenas transformar o desconhecido em conhecimento. É a conjunção 

                                                           
16 “Enquanto uma unidade não entrar numa interação destrutiva com o seu meio, nós, observadores, 

necessariamente veremos que entre a estrutura do meio e da unidade há uma compatibilidade ou 

comensurabilidade. Enquanto existir essa comensurabilidade, meio e unidade atuarão como fontes de 

perturbações mutuas e unidades atuarão como fontes de perturbações mútuas e desencadearão mutuamente 

mudanças de estado. A esse processo continuado, demos o nome de acoplamento estrutural.” (MATURANA, 

2001a, p. 112) 
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do reconhecimento e da descoberta. Aprender comporta a união do conhecido e do 

desconhecido” (p,70). Ao considerar esta afirmação e argumentos trazidos por Maturana 

(2001b), acrescentamos que o ato de aprender corresponde à conjunção do conhecido e do 

desconhecimento, possibilitando que para todo ato de conhecer surja um mundo. 

Do ponto de vista pedagógico, é interessante compreender a aprendizagem, de forma 

associada ao entendimento a respeito da explicação. Para Maturana (2001b), explicar 

significa uma proposição que tem a finalidade de reformular ou recriar as observações 

sobre um fenômeno, adotando um sistema de conceitos aceito por um grupo de pessoas 

possuidoras de um mesmo critério de validação. Por sua vez, Morin (2005) afirma que o 

ato de explicar corresponde a um “processo abstrato de demonstração logicamente 

realizada, a partir de dados objetivos, em virtude de necessidades causais materiais ou 

formais e/ou em virtude de uma adequação a estruturas ou modelos” (p. 164).  Para os dois 

autores, o ato de explicar pressupõe para quem explica o ato de apreender, pois o 

reformular ou demonstrar exigem uma aprendizagem, como também sinalizado por 

Macedo (2010a). 

Como uma atividade humana extremamente complexa, a aprendizagem se 

caracteriza por um processo em que o sujeito busca, e é desafiado a buscar, 

compreender a realidade em que vive e a si, através da sua capacidade 

percepto – cognitiva e de interação estruturantes, (nem sempre conscientes), 

mediadas por suas intenções, interesses, desejos e escolhas, modificando, 

portanto, seu meio e a si próprio (toda aprendizagem envolve mudanças, 

deslocamentos, retomados, ressignificações e possibilidade de rupturas), 

onde a resultante desse processo (o aprendizado), se configura na aquisição 

de saberes e fazeres, em níveis intelectuais, cognitivos, psicomotores, 

psicossociais, culturais, como dimensões relativamente integradas, 

implicando ai um inacabamento infinito, até porque, em face de existirmos 

nos colocando constantes problemas para compreendermos e solucionarmos, 

estaremos sempre condenados a aprender. (p.117) 

Baseado nessa premissa, Morin defende que o educador ou aquele que explica 

representa um ser em aprendizagem permanente. Neste caso, durante as suas reformulações 

ou demonstrações lógicas, buscando apresentar conceitos aceitos por seus estudantes ou por 

aqueles que aprendem, é preciso desaprender e reaprender
17

, “em meio a uma cultura densa, 

estruturante e opcionada” (MACEDO, 2010a, p.117), a fim de encontrar outras formas e 

ângulos de olhar, ver e de ensinar/explicar, “por um aprender acima de tudo insubmisso, 

destrivializando a construção perceptiva” (MACEDO, 2002, p. 110).  

                                                           
17

 Assim como destacado na citação de Fialho, apresentada na seção 2.1 deste capítulo. 
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Para isto, é importante que o conhecimento não seja separado do contexto
18

 em que 

foi produzido e os “instrumentos” apresentados pelo educador, para mediar a construção de 

novos conhecimentos pelos estudantes, também considerem como esses vêm e 

compreendem o seu mundo, a valorização dos seus saberes prévios e saberes cotidianos. 

Uma das abordagens teóricas que defende a aprendizagem contextualizada é a 

Aprendizagem Situada, evidenciada na próxima seção.  

 

2.3.2.1 Aprendizagem Situada 

 

Em 1988, Jean Lave, apresenta a teoria da Cognição (ou aprendizagem) Situada, 

visando relacionar o processo cognitivo a um fenômeno de enculturação, que decorre da 

interação do indivíduo com o seu ambiente sociocultural (contexto). Esse fenômeno, que 

deixa de ser eminentemente psicológico, é caracterizado pelo estabelecimento de uma 

relação indissociável entre a atividade, saberes e cultura. 

Dessa forma, o processo cognitivo deixa de focar apenas o individual, passando a ter 

seu foco no social, no coletivo.  Nessa perspectiva, Lave e Wenger (1991), apresentam a 

noção de Participação Periférica Legitima (PPL), que consiste na participação social do 

indivíduo em determinado grupo, visando o compartilhamento de saberes, habilidades, 

competências, práticas e interações, visando promover a aprendizagem intencional ou 

espontânea
19

.  

Intencional ou espontânea, a aprendizagem situada fundamenta-se na relação entre o 

aprendiz, o objeto e o contexto, no qual acontece a aprendizagem (LAVE, WENGER, 

1991). Ademais, como explica Vanzin (2005), a natureza desta teoria consiste na tríade 

indivíduo-tarefa-contexto, quando um indivíduo interage com outros para realizar uma 

tarefa com a finalidade de construir conhecimento.  

No ambiente acadêmico, a aprendizagem situada reflete em práticas pedagógicas que 

têm a finalidade de possibilitar que o indivíduo construa o conhecimento, não mais 

                                                           
18

 O termo contexto está sendo adotado como a relação entre os objetos, sujeitos e o seu entorno 

considerando a conceituação definida por Lacasa (1994). 
19

 Luckesi (2002) defende que tanto aprendizagem intencional, quanto à espontânea, ocorre nas 

múltiplas situações do cotidiano.  Ou seja, o indivíduo aprende em diversos espaços de aprendizagem 

(na rua, na igreja, na escola, no clube, etc.), a partir da convivência com os outros e/ou realizando 

variadas ações cotidianas (tomando banho, lendo, viajando, alimentando-se, observando, amando, 

comprando/vendendo, conversando, etc.). 
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centrado em si, mas considerando situações que ocorrem em seu contexto sociocultural.  

Normalmente, isto ocorre a partir do engajamento deste indivíduo em comunidades 

(capítulo 4), a partir “de uma construção sócio-interativa intra e inter pessoal” (VANZIN, 

2005, p.32).   

A compreensão da aprendizagem situada está relacionada a dois princípios essenciais 

e três aspectos imprescindíveis. Os princípios, listados por Lave (2003) apud Vanzin 

(2005) referem-se à necessidade do conhecimento ser apresentado e aprendido 

considerando o seu contexto autêntico, ou seja, a partir dos elementos e aplicações 

relacionados naturalmente a esse conhecimento, e; o reconhecimento de que a 

aprendizagem pressupõe a existência de interação social e colaboração. Já os aspectos, que 

dizem respeito ao entendimento da aprendizagem como situada, são: os pensamentos e 

ações dos indivíduos ocorrem em um espaço-tempo; as práticas sociais relacionam-se a 

participação e o envolvimento dos indivíduos, e; a aprendizagem situada está atrelada a 

contextos sociais, os quais representam fontes de significados e significações (OLIVEIRA, 

SANTOS, 2011).   

A teoria da cognição situada de Lave foi adotada como base para a elaboração de 

outras abordagens situadas. Dentre essas, cita-se a noção de Ação Situada de Suchman 

(1987), o aprofundamento da teoria a respeito das Comunidades de Prática por Wenger 

(1998) e a Cognição Distribuída de Hutchins (1991).  

Suchman (1987) elabora trabalho sobre a ação
20

 situada, contrapondo a corrente 

cognitivista, citada na seção 2.2.1, que considera a cognição como uma representação 

mental. Para Schuman, a ação situada relaciona-se à descritibilidade racional das ações 

práticas, considerando as circunstâncias materiais e sociais. A ação, não significa apenas 

uma reação a um estimulo, mas a possibilidade de elaborá-la a partir de uma situação. 

A premissa básica é dupla: primeiro, o que a ciência comportamental tradicional 

toma como fenômeno cognitivo tem uma relação essencial com o mundo 

disponível, colaborativamente organizado de artefatos e ações e segundo, a 

significação de artefatos e ações e os métodos pelos quais suas significações são 

disseminadas, têm uma relação essencial com suas circunstâncias concretas 

particulares (SUCHMAN, 1987, p. 50).  

 

                                                           
20

 Para Suchman (1987) ação significa uma forma de resolução de problemas. 
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A partir dessa argumentação, Suchman demonstra ser necessário considerar a 

situação material para a análise de interação e cognição como um fenômeno situado. Sendo 

assim, como explica Vanzin (2005),  

[...] a ação não pode ser interpretada senão por uma relação com os dados da 

situação referenciada a um contexto que envolve um conjunto de valores levados 

em conta pelos parâmetros que descrevem o estado do mundo físico em um 

momento dado, mas também mais largamente incluindo a história social na qual 

se inscreve o agente (p.29). 

 

Em 1991, Lave com Wenger, aborda a noção de comunidades de prática. Para os 

autores, essas comunidades representam:  

[...] um conjunto de relações entre pessoas, atividades e mundo, sobretudo em 

uma relação tangencial e de envolvimento com outras comunidades de prática. 

Uma comunidade de prática é uma condição intrínseca para a existência do 

conhecimento, no mínimo porque esta fornece o suporte de interpretação 

necessário para dar sentido a sua tradição. (LAVE e WENGER, 1991, p. 98). 

Porém, a partir deste ano, é Wenger que passa a aprofundar esta teoria, publicando 

em 1998 a obra “Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity”. Nesse livro, 

o autor ressalta que: 

Focar no nível das comunidades de prática, não é glorificar o local, mas ver estes 

processos – negociação de significado, aprendizagem, o desenvolvimento das 

práticas e a formação de identidades e configurações sociais – como envolvendo 

interacções complexas entre o local e o global. (1998, p. 133). 
 

De forma geral, o aprofundamento sobre as comunidades de prática, realizado por 

Wenger, parte da construção do significado de prática, que o autor elaborou com Lave, em 

trabalhos anteriores.   

O conceito de prática refere-se a um fazer […] mas um fazer num contexto histórico 

e social que dá estrutura e significado ao que se faz. Neste sentido, prática é sempre 

prática social. […] o conceito de prática salienta o carácter social e negociado tanto 

do explícito como do tácito das nossas vidas. (1998, p. 47).  

 

A partir dessa compreensão de prática, Wenger (1998), afirma que a aprendizagem 

nessas comunidades está ligada ao pertencer e ao participar, com a finalidade de se 

construir significados.  Como defende o autor, a elaboração de significados, relaciona-se à 

prática quando o indivíduo em sua relação com outros, em relação com o mundo, tem 

experiências constantes de “negociação de significados”, a partir da sua participação na 

comunidade. A participação, para Wenger (1998), corresponde à experiência social de se 
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viver no mundo, considerando o sentimento de pertencimento
21

 do indivíduo em relação a 

comunidades sociais e seu envolvimento em atividades ou empreendimentos sociais.  

A noção de Cognição Distribuída foi forjado por Hutchins (1991), para salientar que a 

cognição consiste em um fenômeno situado e distribuído, correspondendo a um processo 

partilhado a partir da interação entre indivíduos e artefatos. Da mesma forma que a teoria da 

Cognição Situada, a teoria da Cognição Distribuída também se apresenta, de certa forma, 

contrária a corrente do cognitivismo, defendendo que o conhecimento localiza-se de forma 

distribuída entre os indivíduos, os objetos, os símbolos e todo o resto que compõe o meio.  

A cognição socialmente distribuída, conforme conceituado por Hutchins (2000) é 

fundamentada na aprendizagem cooperativa / colaborativa, dependendo fortemente da 

participação dos indivíduos de determinado grupo. Ademais, a difusão do conhecimento 

entre esses indivíduos “se justifica pelo princípio de que há uma inteligência coletiva, 

distribuída entre os membros do grupo, onde a cognição compartilhada e a colaboração são 

interdependentes”. Vanzin (2005, p.35). 

Em 1988, Lave já realçava diferenças entre a cognição situada e distribuída, destacando 

que, em relação à distribuição, seguindo a teoria da cognição situada, a cognição e a 

inteligência representam resultados das interações entre os indivíduos e o ambiente. Dessa 

forma, não pertencem a um indivíduo. Além de outras características que o autor sinaliza sobre 

a cognição distribuída, quando compara com a situada, está o destaque ao importante papel da 

tecnologia, como potencial ferramenta cognitiva. (VANZIN, 2005).  

 

2.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo objetivou apresentar algumas das noções teóricas chaves desta tese, a 

fim de possibilitar a construção dos capítulos 3 e 4 que abordam, respectivamente, a 

organização do conhecimento e a formação de professores em EaD; e, as comunidades e 

redes de aprendizagem considerando a interação cultural presente nas experiências de 

educação a distância. A seguir, considerando o que foi apresentado aqui construímos o 

próximo capítulo elaborando uma reflexão a respeito do currículo e da formação de 

professores. 

                                                           
21

 Segundo Palácios (1995), o sentimento de pertencimento corresponde à noção de que o indivíduo é parte 

de um todo. 
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3 A FORMAÇÃO DO CONHECIMENTO E O CONHECIMENTO 

DA FORMAÇÃO EM COMPOSIÇÃO PARA A EAD 
 

A esperança é quem me abriga 

Esses campos não tardam em florir 

Já se espera uma boa colheita 

E tudo parece seguir 

Fazendo a vida tão direita 

Mas e você o que faz 

Que não repara no chão 

Por onde tem que passar 

Djavan – Retrato da Vida 

 

Neste capítulo será abordada a organização do conhecimento do ponto de vista 

epistemológico e educacional. Na perspectiva epistemológica discorremos sobre a 

disciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e multirreferencialidade. Neste momento dialogamos, principalmente, 

com Hilton Japiassu (1976), Basarab Nicolescu (1999), Jacques Ardoino (1998), Edgar 

Morin (2000b e 2005).  

Em seguida, a partir da compreensão do currículo como uma maneira de organizar o 

conhecimento do ponto de vista educacional, apresentamos a seção Currículo e EaD: 

Complexidade e Multirreferencialidade, tecendo reflexões sobre o currículo, na 

perspectiva multirreferencial e complexa, direcionada ao campo da educação a distância. 

Com este objetivo foram consideramos, especialmente, os posicionamentos de: Teresinha 

Fróes Burnham (1998 e 2002), Zygmunt Bauman, (1998), Anônio Nóvoa (2001 e 

2002), Roberto Sidnei Macedo (1997, 2001, 2002, 2007, 2009, 2010a), Edgar Morin 

(1973, 2000c); Jacques Ardoino (1998) e Cornelius Castoriadis (1982). É importante 

destacar que a discussão sobre currículo não tem a intenção de possibilitar a avaliação dos 

currículos dos cursos EAD, focando na organização das disciplinas, nos conteúdos 

abordados nessas disciplinas e nas relações firmadas entre essas, mas motivar novos 

debates sobre esses currículos, considerando, especialmente, a diversidade cultural e 

singularidades dos sujeitos envolvidos. 

Na sequência, a seção Formação do Professor em EaD acentua questões sobre as 

ações formativas, destacando as demandas que emergem das nossas itinerâncias e 
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errâncias em Educação a Distância. Neste momento, discorremos sobre a Etnopesquisa 

crítica e etnopesquisa-formação com o objetivo de contextualizar a noção do 

Etnoformador forjada nesta tese, a qual começa a ser apresentada neste capítulo. Para a 

composição desta seção dialogamos principalmente com Roberto Sidnei Macedo (2002, 

2004, 2006, 2007, 2010a, 2011) e Antônio Nóvoa (2001 e 2002). 

Por fim, ressaltamos que a denominação deste capítulo foi inspirada no nome da 

mesa redonda, de mesmo título, que ocorreu durante o I (IN) FORMACCE – Encontro de 

Estudos e Pesquisas em Currículo e Formação, promovido pelo FORMACCE em Aberto
22

 

em 2010, na Faculdade de Educação da UFBA e da citação de Macedo (2011) apresentada 

na página 62. A seguir, demonstramos o mapa conceitual do capítulo. 

 

Figura 8: Mapa Conceitual do Capítulo 3. 

 

3.1 ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO - PONTO DE VISTA 

EPISTEMOLÓGICO 

A proposta multirreferencial não pretende dissolver as especificidades do 

conhecimento, não desconhece o especifico e a necessidade de distinguir. Sua 

criativa vai num sentido de ressignificar a disciplina e a especialização como 

noções insulares, que ao separar coisas inseparáveis, alienou-se num 

conhecimento não-comunicante. Aprofundar relacionando é o seu projeto, criar 

relações e afirmar a multiplicidade vêm sendo as inspirações que dissemina 

(MACEDO, 2002, P. 55). 

O conhecimento, do ponto de vista, epistemológico pode ser organizado, 

considerando a disciplinaridade, pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, 
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 Formacce em Aberto é o Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação da Faculdade de Educação da 

UFBA. Informações: http://www.formacce.faced.ufba.br/ 
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interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multirreferencialidade. Para compreender 

essas organizações é importante antes conceituar o termo disciplina. 

Japiassu (1976) afirma que “a disciplina, tal como entendemos, é usada como 

sinônimo de ciência, muito embora o termo “disciplina” seja mais empregado para 

designar o “ensino de uma ciência”, ao passo que o termo “ciência” designa mais uma 

atividade de pesquisa” (p.61). Morin (2000b), por sua vez, conceitua o termo como sendo 

“uma categoria que organiza o conhecimento e que institui nesse conhecimento a divisão e 

especialização do trabalho respondendo à diversidade de domínios que as ciências 

recobrem” (p.27). 

A partir desse entendimento é preciso compreender a noção de disciplinaridade. O 

movimento pela disciplinaridade foi iniciado no século XIX, recebendo incentivo da 

criação de universidades modernas e avançando no século XX, a partir do progresso 

cientifico (MORIN, 2000b). Esse movimento caracteriza-se pela desintegração do 

conhecimento, em busca da “exploração cientifica especializada numa certa área ou 

domínio de estudo” (FAGUNDES, FRÓES BURNHAM, 2001, p.39). 

Augusto Comte, com seu discurso positivista, foi considerado o precursor do 

movimento disciplinar, quando propôs a classificação das ciências, considerando a 

natureza dos fenômenos investigados. Essa bandeira, que ainda é defendida por alguns 

pesquisadores, não reconhece o conhecimento como fenômeno multirreferencial, e se 

baseia na construção do conhecimento cientifico a partir de saberes separados, 

territorializados dentro do escopo de cada disciplina, como críticado por Morin (2005): 

[...] a grande disjunção entre ciência e filosofia operou uma cisão entre o espírito 

e o cérebro; o primeiro dizendo respeito à metafísica; o segundo, às ciências 

naturais; alem disso a fragmentação disciplinar separou e dispersou (p.19). 

 

Quando o assunto é educação a distância se encontra muitos debates sobre a 

necessidade de se promover cursos que apresentem propostas pedagógicas contrárias a esta 

visão fragmentada. Isto é defendido pelo MEC e está posto nos referencias de qualidade 

para cursos EaD (citado no capítulo 1), no momento em que seus autores parecem 

corroborar com Morin, defendendo as múltiplas dimensões do conhecimento e enfatizando 

a importância da compreensão da realidade, a partir da associação e integração de diversos 

saberes, oriundos de diferentes disciplinas (BRASIL, 2007).  
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A busca pela articulação entre as disciplinas justifica as outras formas de organização 

do conhecimento. A multidisciplinaridade é uma dessas formas, quando considera que 

um fenômeno pode ser investigado, simultaneamente, por diferentes disciplinas. 

Nesse caso, a articulação não significa a ocorrência da sobreposição de saberes das 

diversas disciplinas envolvidas na construção de determinado conhecimento, “mas 

agrupamentos disciplinares, [...] sem integração de conceitos, procedimentos e atitudes” 

(SANTOS, 2002, p.37). Os saberes ou conhecimentos de cada disciplina estão localizados 

em um mesmo nível hierárquico e não existem ligações ou pontes que conectem os 

domínios disciplinares. Apesar disso, a multidisciplinaridade demonstra um caminho 

oposto à especialização dos conteúdos, defendido pela disciplinaridade, e, como pontua 

Morin (2000b), tem como principal desafio promover a articulação entre as diferentes 

ciências, respeitando as suas linguagens e conceitos. 

A pluridisciplinaridade, diferente da multidisciplinaridade, corresponde à 

superposição de disciplinas, havendo, mesmo que em momentos pontuais, o 

estabelecimento de uma relação entre estas. Como destaca Nicolescu (1999, p. 45): 

[...] diz respeito ao estudo de um objeto de uma mesma e única disciplina por 

várias disciplinas ao mesmo tempo [...] a abordagem pluridisciplinar ultrapassa 

as disciplinas, mas sua finalidade continua inscrita na estrutura da pesquisa 

disciplinar. 
 

Ou seja, existe algum tipo de interação entre os domínios disciplinares, mesmo que 

os conhecimentos ainda se encontrem em mesmo nível hierárquico. Esse movimento 

geralmente ocorre em disciplinas que apresentam certa proximidade entre seus domínios, 

como, por exemplo, a física e a matemática, a química e a biologia, a história e a geografia.  

A busca pela construção dessas pontes, ou relações mais estreitas entre as disciplinas, 

não apenas do ponto de vista epistemológico, mas também metodológico, motivou o 

movimento pela interdisciplinaridade. Essa seria o terceiro nível de integração entre 

diferentes disciplinas em nível de conceitos e métodos, introduzida, no Brasil, por Japiassu, 

em 1976. Para o autor, a interdisciplinaridade, com esse propósito é uma “atitude de 

espírito” (JAPIASSU, 1976, p. 82) e por isso precisa ser internalizada pelos pesquisadores, 

a fim de que estes promovam diálogos entre as disciplinas, a partir da crença do 

conhecimento como fenômeno multirreferencial, não fragmentado. 

A atitude interdisciplinar nos ajuda a viver o drama da incerteza e da 

insegurança. Possibilita-nos darmos um passo no processo de libertação do mito 

do porto seguro. Sabemos o quanto é doloroso descobrirmos os limites de nosso 

pensamento, mas é preciso que façamos (FAZENDA, 1993, p.12). 
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Assumir essa atitude é um ato doloroso para o pesquisador por exigir deste o 

exercício pelo desaprender, o desenvolvimento da negociação, a postura colaborativa 

objetivando realizar projetos de pesquisa realmente coletivos, estabelecendo relações entre 

disciplinas de forma coordenada e intencional. Para isso, exige-se que o pesquisador se 

desloque e navegue por domínios antes desconhecidos, reveja suas teorias e seus conceitos. 

O pensamento interdisciplinar é defendido no campo da EaD como forma de garantir 

que as pesquisas desenvolvidas nesta área permitam o diálogo entre as diversas disciplinas 

que se interessam ou estão de alguma forma envolvidas com os conceitos e teorias 

adotados nesta modalidade de ensino. O MEC, por exemplo, quando crítica a 

disciplinaridade, apresenta como contraponto a interdisciplinaridade (e a aprendizagem 

contextualizada ou situada) como forma de oferecer subsídios para que formação do 

estudante ocorra a partir de “uma compreensão mais ampla de sua realidade” (BRASIL, 

2007, p. 9). 

Outra forma de organização do conhecimento, do ponto de vista epistemológico, é a 

Transdisciplinaridade. Esse termo foi abordado por Basarab Nicolescu em 1999 e foi 

trabalhado especialmente na obra do autor intitulada de “O Manifesto da 

Transdisciplinaridade”. Nessa obra, Nicolescu apresenta a noção de transdisciplinaridade 

como sendo a uma transgressão das fronteiras entre as disciplinas. 

Notamos que a transdisciplinaridade, mesmo sendo proposta separadamente da 

noção de complexidade, em determinado momento são termos que se articulam.  

A teoria da complexidade e transdisciplinaridade sugere a superação do modo de 

pensar dicotômico das dualidades (sujeito-objeto, parte-todo, razão-emoção etc.) 

proveniente da visão disseminada por Descartes (1973), estimulando um modo 

de pensar marcado pela articulação (SANTOS, 2008, p.71). 

 

Nesse sentido, Nicolescu distingue a transdisciplinaridade como uma alternativa, que 

ultrapassa o pensamento clássico e apoia-se na noção de complexidade. Isto pode ser 

observado, quando o autor destaca a possibilidade de, em ações transdisciplinares, se 

realizar, sincronicamente uma investigação no campo disciplinar, envolvendo duas ou mais 

disciplinas e ainda indo além dessas disciplinas, a partir da aceitação da realidade como 

fenômeno multidisciplinar.   

 
Pensar o conhecimento cientifico enquanto unidade na complexidade é pensar na 

possibilidade de comunicações entre vários níveis de interdisciplinaridade. O 

conceito de transdisciplinaridade tem como fundamento a superação das 

fronteiras disciplinares, construindo o conhecimento cientifico de modo 
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sistêmico, onde as inter-relações disciplinares produzem uma ciência unificada 

no sentido de não fragmentar – (re)ligar – a ciência em ciência social, física e 

natural.  (SANTOS, 2002, p.40). 

 

Essa noção parece ser, até então, o caminho mais “curto” para o rompimento dos 

territórios disciplinares e convergência de conhecimentos, mas por outro lado, 

inalcançável, conforme destacado por alguns pesquisadores. A tentativa de promover 

articulações entre as disciplinas e integração de seus saberes parece defender a manutenção 

da hierarquia entre as ciências e a busca por uma ciência superior como apontado por 

Ardoino (1998a). 

Ao vislumbrar um caminho ainda mais desafiador encontramos a 

multirreferencialidade (já apresentada no capítulo 1), a qual apesar de ser uma nova 

proposta não nega a multi-pluri-inter-transdisciplinaridade. Nesta abordagem, exige-se 

que o pesquisador recorra a diversos referencias, situando-se teoricamente e 

estabelecendo articulações entre diferentes teorias, sem abrir mão do rigor e sem 

pretender realizar uma justaposição de abordagens disciplinares. Como afirma 

Fagundes e Fróes Burnham (2001, p.52): 

Na abordagem multirreferencial assume-se que todo conhecimento humano é 

relativo, parcial e incompleto. É impossível se esgotar o conhecimento sobre o 

que quer que seja. A prática pedirá sempre novas articulações imprevisíveis a 

qualquer esquema de integração a priori, posto que as possibilidades de 

construção de novas significações são inesgotáveis. As articulações para 

responder a determinado problema serão feitas a depender de cada contexto ou 

situação e dos sujeitos aí envolvidos. Por estas características, acreditamos que a 

abordagem multirreferencial poderá trazer grande contribuição à construção 

destas novas relações com os saberes, demandadas pela crítica aos atuais 

currículos escolares. 

  

Com base nessa argumentação identificamos as questões problemáticas desta tese e 

elegemos o caminho da multirreferencialidade, a ser seguido para a construção da nova 

versão da COMPONDO. A seção seguinte aponta as próximas escolhas firmadas, agora em 

relação à organização do conhecimento, do ponto de vista educacional. 

 

3.2 ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO - PONTO DE VISTA 

EDUCACIONAL 

Ao considerar os diversos estudos sobre o termo currículo, identificamos que este é 

polissêmico. Sendo assim é possível encontrar na literatura diversas definições e 

interpretações sobre o mesmo. Entretanto, é possível verificar que, ainda hoje, grande parte 

das referências baseia-se na noção de currículo como um conjunto de conteúdos ou 
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conhecimentos, dispostos em disciplinas. Etimologicamente, Roberto Sidnei Macedo, 

inspirado no estudioso José Pacheco, cita que: 

[...] o lexema currículo, proveniente do étimo latino currere, significa caminho, 

jornada, trajetória, percurso a seguir e encerra, por isso, duas idéias principais: 

uma de seqüência ordenada, outra de noção de totalidade de estudos (MACEDO, 

2007, p. 22). 

Diante dessa compreensão, sobressai a necessidade de se extrapolar a noção 

reducionista do currículo como elenco de conteúdos, partindo para o reconhecimento do 

seu caráter processual, resultado de uma construção cultural, considerando o contexto 

histórico-social dos sujeitos envolvidos. Nesse sentido, refletimos sobre o currículo não 

como um conceito fechado, mas a noção de um “texto em constante escrita” (MACEDO, 

2010a, p.34), aberto, sem fim, multiespacial, reconfigurando-se dinamicamente em 

diferentes cenários de aprendizagem, dentro e fora do espaço escolar, e que serve e é 

servido pelos atores/autores curriculares.  

Esta crença é fortalecida, a partir dos argumentos de Fróes Burnham (1998), quando 

a autora argumenta:  

O currículo significa um dos principais processos, na medida em que aí interage 

um coletivo de sujeitos-alunos e sujeitos-professores, além de outros que não 

diretamente ligados à relação formal de ensinar-aprender. Nesta interação, 

medida por uma pluralidade de linguagens-verbais, imaginéticas, míticas, 

rituais, mímicas, gráficas, musicais, plásticas... – de referências de leitura do 

mundo... que contém, em si próprio, tanto a face da comunidade como a da 

construção do novo (grifo nosso, p. 37). 

 

A partir dessa compreensão é evidente o valor da influência cultural relacionada ao 

processo de ensinar e aprender, assim como a existência da pluralidade, paradoxalmente de 

sujeitos singulares
23

, de linguagens que, como dito no capítulo 2, compõem a instituição 

imaginária da sociedade. Ademais, ao fazer referência a comunidade, torna-se interessante 

reforçar o caráter transformador do currículo, tanto a partir da contextualização social, 

quanto em relação à demanda pela elaboração do novo por essa comunidade, permitindo 

que o sujeito implicado, produza o conhecimento, como defendido pela aprendizagem 

situada, considerando situações que ocorrem em seu contexto sociocultural, não mais 

centrado em si. 

                                                           
23

 Sobre as singularidades Roberto Sidnei Macedo diz (...) ser impossível tratar das pautas humanas bem 

como das questões da educação do cidadão contemporâneo, sem que levemos em conta como suas 

referências são constituídas interativamente, relacionalmente, sem negarmos, contudo, a singularidade das 

existências sociais. Conceber o Ser, como ser-no-mundo e ser-com-o-mundo, sempre e concretamente, não 

significa retirar desse Ser a contribuição da sua singularidade constitutiva. (grifo nosso, p.51) 
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O currículo deve trasformar-se num cenário de proposições, consensos e 

contestações, orientados pela ética da reunião das diferenças, pela ética da 

solidariedade forjada na vontade de compreensão, antes de reconhecer qualquer 

realismo. É aqui que se reconhece uma ética da comunidade, aquela que ao mesmo 

tempo contém e transcende uma auto-ética-para-si (MACEDO, 2002, p.30). 

A partir desse cenário, é fato que o fenômeno da “globalização cultural”, que ocorre 

a partir do avanço das TIC, “ao mesmo tempo que cria grupos de identidades tão 

importantes para o consumo, ameaça a afirmação cultural de diferentes segmentos sociais”, 

(SANTOS, LOPES, 1997, p.30), homogeneizando as diferenças e rompendo “com os 

compromissos locais e as formas habituais de solidariedade e de coesão com nossos 

semelhantes” (MACEDO, 2007, p.32), abandonando a ética e desrespeitando as 

singularidades e a pluralidade, temporalidade, a ordem e a desordem, a opacidade e a 

incerteza, a totalização, a indexicalização e outras noções que rearfimam o currículo como 

sendo um corpo vivo, multirreferencial e complexo. 

A teoria crítica do currículo inspirada pela multirreferencialidade e pelo pensamento 

complexo, percorre o estudo sobre o currículo contemporâneo e será o caminho elegido 

para a construção da próxima seção. 

 

3.2.1  Currículo e EaD: Complexidade e Multirreferencialidade 

 

Após caminhar pelas abordagens epistemológicas de organização do conhecimento, 

focamos nos discursos que defendem ou discordam do saber fragmentado e simplificador, 

como pretendido, por exemplo, pela disciplinaridade. Durante essa “trajetória” a defesa 

pela visão hiperespecializada causou a separação de coisas inseparáveis, como o fenômeno 

formativo das questões curriculares (MACEDO, 2011, p.21). Este fato reflete nos tempos 

contemporâneos negativamente dificultando que os problemas complexos emergidos da 

globalização mundial sejam compreendidos, a partir do entendimento da inexistência de 

uma verdade totalizada, discriminadora e perversa, a qual privilegia uma minoria.  

Essa realidade impregna as ações formativas independente da modalidade de ensino 

escolhida. Por exemplo, na educação presencial, assim como na educação a distância, 

pode-se concluir, pela forma como os currículos têm sido propostos, pelos cotidianos 

escolares, pelas políticas governamentais, pelos programas de formação de professores, 

pelas discussões levantadas por alguns pesquisadores em educação e áreas afins, pelas 
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notícias divulgadas na impressa, que a educação é um dos principais problemas globais e 

que requer ser refletida a partir da lógica crítica-multirreferencial. Ou seja, assumindo 

“uma visão mais relacional das realidades” e instituindo “a formação para um outro 

mundo, mais pontual e ampliadamente compreendido” (MACEDO, 2011, p.21).  

Apesar deste desafio acometer a educação independente da modalidade de ensino, 

observa-se que, em experiências formativas a distância, as tensões sobre essas questões são 

ampliadas, na medida em que formadores e estudantes encontram-se distantes fisicamente, 

em diferentes regiões geográficas de um mesmo estado, país ou até continentes, 

submetidos a condições climáticas e realidades sociais muitas vezes extremamente 

diversas, experimentando outros cotidianos, com outras culturais e convivendo com outros 

conhecimentos. Ademais, a relação professor – estudante é ainda mais burocratizada, pois 

ao invés de ser estabelecida a partir de diálogos face-a-face, ocorre, quando se adota a 

Internet como infraestrutura tecnológica, num AVA, sendo mediada pelas TIC.  

A respeito deste fato, muitos profissionais, pesquisadores e educadores que 

investigam sobre EaD consideram a sofisticação tecnológica a principal responsável 

pela garantia das relações interativas entre esses sujeitos e pelo sucesso das ações 

formativas. Porém, a partir das experiências vivenciadas, observou-se que a adoção das 

TIC para mediar os processos formativos em cursos a distância, muitas vezes, 

representa mais um obstáculo. Sobretudo porque, nessa itinerância, concluiu-se que o 

uso adequado (do ponto de vista pedagógico) desses dispositivos não depende apenas 

da disponibilidade e habilidade para uso dos mesmos e sim, da concepção da tecnologia 

não apenas como um artefato técnico em uma perspectiva feitichizada, “mas como uma 

construção social, dialética, em sua própria natureza” (MACEDO, 1997, p.42). Desta 

forma, opondo-se à padronização das experiências pedagógicas, a partir das regras 

estabelecidas por uma racionalidade técnica, as quais provocam a homogeneização do 

ato de ensinar e de aprender. 

Sendo assim, reconhecemos que a adoção correta, tecnicamente falando, das TIC, a 

ampliação do seu acesso e capacitação técnica para seu uso não são suficientes para a 

realização de ações formativas em EaD de qualidade. Antes de tudo é necessário que a 

concepção curricular e a compreensão do ato formativo ocorram a partir da abordagem 

crítica-social, em um processo de significações e ressignificações, lutando contra a 

naturalização/coisificação da história humana, a qual se baseia na eliminação das 
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diferenças e nos remete a colonização dos saberes por uma instituição sede, responsável 

pela oferta de um curso a distância para um grupo de polos localizados em outras cidades, 

estados ou países.    

Nestes termos, toda formação, forma potente de constituição das cidadanias, 

deve pautar-se na problematização dos saberes e das visões de mundo eleitas 

como formativas, porque nunca haverá neutralidade neste âmbito, como em 

nenhuma prática humana, na medida em que esclarecer esses âmbitos significa 

esclarecer críticamente a formação do conhecimento e, por conseqüência, o 

conhecimento da formação (grifo nosso, MACEDO, 2011, p.23). 

Por outro lado, é importante evidenciar, que a ampliação do acesso à tecnologia, 

incluindo os celulares, netbooks, PCs, ipad, smartphones e a rede Internet podem significar 

um tensionamento ainda mais agressivo destas questões. Sobretudo porque, os estudantes, 

utilizando esses dispositivos, encontram na rede espaços de aprendizagem informais, onde 

o interesse dos “navegantes” está justamente no compartilhamento dinâmico e criativo da 

informação; na produção colaborativa do conhecimento, e; no mostrar, conhecer e acolher 

as diferenças culturais mundiais.  

Isso causa um desinteresse ainda maior pelos espaços formais de aprendizagem 

pautados na naturalização/coisificação, citadas anteriormente. E quando, o curso ocorre na 

Internet o desafio é ainda maior, pois os estudantes abandonam o AVA, que representa o 

espaço formal de aprendizagem, para “refugiar-se” em outros espaços cibernéticos, 

rompendo qualquer possibilidade de criar laços interativos com os professores e colegas.     

As possibilidades de navegação que esses novos espaços do conhecimento 

apresentam, requerem modificações e aberturas educacionais urgentes, no 

sentido de atender à essas novas demandas e melhor compreender o processo de 

construção do conhecimento usando as tecnologias digitais (FROES 

BURNHAM, 2000, p.8). 

Nesses espaços os estudantes não precisam abandonar-se quando estão 

“aprendendo”, além disso, exercitam constantemente uma nova forma de pensar 

caracterizada pela flexibilidade, não-linearidade e dinamicidade próprias desses ambientes 

(complexos). Como pontuado por Fróes Burnham (2002, p.8): 

Este novo modo de pensar, associado ao uso das novas tecnologias da 

comunicação e da informação, pressupõe processos interativos, dinâmicos, 

abertos, onde a liberdade de expressão assume uma maior concretude já que 

qualquer indivíduo, numa produção hipertextual, pode ser autor e co-criador de 

diferentes páginas na web à disposição de qualquer interessado. Num hipertexto 

coletivo ou individual, as novas páginas, os novos espaços interativos ficam à 

disposição do aprendiz, podendo ser abertos quando o aluno queira. Novos links 

ou janelas de conhecimentos também podem ser abertas, visitadas, reveladas de 
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acordo com as necessidades do indivíduo. Por outro lado, novas formas de 

representação podem ser associadas a qualquer momento do processo.  

Essas possibilidades estimulam mudanças drásticas na forma como ocorre o 

pensamento, desafiando as estruturas determinísticas e lineares que são “pré-requisitos 

estabelecidos pelo ensino tradicional” (FROES BURNHAM, 2002, p.8), seja este 

presencial ou a distância. Então, torna-se possível identificar novas posturas e formas de se 

comportar pelos estudantes frente aos processos de ensinoaprendizagem, requerendo o 

mesmo dos seus formadores. Aliás, a ansiedade por essas mudanças já não são apenas 

colhidas pelos estudantes, mas também pelos educadores, e isto pode ser comprovado pela 

busca incessante destes pelos programas de formação, a implicação em pesquisas e 

participação em eventos acadêmicos que discutam essas temáticas, assim como: a própria 

“inserção na rede”. 

Tudo isto não pode ser visto como alterações que ocorrem fora do espaço da escola, 

que não a influenciam ou podem ser mantidos fora desta. Como expõe Macedo (2011), a 

escola e universidades “são, em realidade, corporações à cata de legitimação e que, a 

qualquer aproximação mais tensa com outras/diferentes realidades, tendem a se fechar nos 

seus guetos interpretativos” (p.25), porém este movimento é insustentável! 

Diante dessa tensão, notamos um disparo incitante, no ambiente acadêmico, por 

novas metodologias de construção do conhecimento, fundadas nas abordagens inter - 

transdisciplinares, ou ainda, multirreferenciais. Ou seja, por “uma metodologia que seja 

capaz de mediar os diferentes diálogos entre as diversas áreas do conhecimento e que, ao 

mesmo tempo, compreenda a co-evolução do ser humano em sintonia com universo” 

(FRÓES BURNHAM, 2002, p.9).  

Isto significa afirmar a necessidade de se resgatar, nos espaços formais de 

aprendizagem, a “dimensão contextual, ecológica e sistêmica da vida”, a fim de possibilitar 

que estudantes e formadores, em processo cíclico e mútuo de ensinar e aprender sejam 

compreendidos “como uma realidade social, planetária, cósmica que valoriza a ética nas 

relações consigo mesmo, com os outros e com a própria natureza” (FROES BURNHAM, 

2002, p.9). Dessa forma, é preciso repensar a formação, de professores e estudantes, assim 

como compreender o currículo não como um veículo, mas um “terreno de produção e 

política cultural”, como realçado por MOREIRA e SILVA (1999): 
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O currículo não é veículo de algo a ser transmitido e passivamente absorvido, 

mas o terreno em que ativamente se criará e produzirá cultura. O currículo é, 

assim, um terreno de produção e de política cultural, no qual os materiais 

existentes funcionam como matéria-prima de criação e, sobretudo, de 

contestação e transgressão (p.28). 

Essa perspectiva crítica-multirreferencial está relacionada ao reconhecimento do 

currículo como práxis sociocultural, caracterizada pela promoção de processos formativos 

(identificando mais uma vez a aliança entre formação e currículo) concebidos a partir da 

centralidade da cultura, conforme explicitado por (MACEDO, 2007): 

[..] uma perspectiva de currículo como práxis sociocultural implica realçar 

politicamente nos processos formativos a centralidade da cultura enquanto um 

bem histórico-social e simbólico que referência a existência em sociedade e que 

potencializa as políticas curriculares, no sentido da superação do ethos iníquo e 

auto-centrado que historicamente implementaram. (p.26) 

Diante disso, configura-se a ideia de um currículo contemporâneo, o qual deve estar 

fortemente imbricado à “emergência multifacetada do homem, ou seja: o destino 

individual, social, histórico, entrelaçados e inseparáveis” (MACEDO, 2002, p.26).  

[..] necessitamos, desde então, conceber a insustentável complexidade do mundo 

no sentido de que é preciso considerar a um só tempo a unidade e a diversidade 

do processo planetário, suas complementaridades ao mesmo tempo que seus 

antagonismos. O planeta não é um sistema global, mas um turbilhão em 

movimento, desprovido de centro organizador (MORIN, 2000c, p. 64).  

 

Nessa perspectiva, observamos a introdução do estudo sobre a complexidade humana 

ao propor teorias para a investigação sobre currículo, a fim de posicionar-se contra os 

projetos excludentes e de natureza simplificadora e homogeinizadora, nos quais o mesmo, 

quando se constitui cotidianamente, segue um movimento, segundo uma lógica formal da 

modernidade, rejeitando-se o acontecimento e suas consequências: “as contradições, as 

transformações e suas possibilidades” (MACEDO, 2002, p.51).  

Nesse sentido, considerando, principalmente, o livro Chrysallís – Currículo e 

Complexidade de Roberto Sidnei Macedo, algumas noções (Figura 9) que relacionam o 

currículo a perspectiva crítica-multirreferencial e características de sistemas complexos
24

 

serão apresentadas a seguir, por serem questões eleitas como importantes para a 

atualização da COMPONDO. 

                                                           
24

 “(...) um sistema complexo não é um sistema que foge à nossa compreensão, é um sistema que oferece a 

nossa ação um conjunto de elementos que estão ligados de tal forma que a transformação de um determinará 

a modificação dos outros e, consequentemente, terá efeitos sobre todo o sistema” (MACEDO, 2007, p.144). 
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Figura 9: Nuvem de Tags: currículo, multirreferencialidade e complexidade 

 

3.2.1.1  O princípio da auto-eco-organização e da autonomia-dependência 

 

Para Maturana (2001), a noção de organização corresponde às relações que precisam 

existir ou ocorrer entre os componentes de algo, visando que este algo seja. A partir dessa 

noção, o autor afirma que os seres vivos são reconhecidos como seres vivos devido a sua 

organização autopoiética. Isto devido a sua capacidade de produzir de forma contínua a si 

próprios e comportarem-se como unidades autônomas, na medida em que são capazes de 

“especificar sua própria legalidade aquilo que lhe é próprio” (p.55). Por outro lado são 

dependentes do meio em que vivem, o que está relacionado à sua ontogenia
25

, como 

reafirmado por Morin.  

Quanto mais autônomo é um sistema vivo, tanto mais ele é dependente em 

relação ao ecossistema; com efeito, a autonomia pressupõe complexidade, que 

por sua vez pressupõe uma enorme riqueza de relações de toda a ordem com o 

meio ambiente, isto é, depende de inter-relações, as quais constituem muito 

exatamente as dependências que condicionam a independência relativa 

(MORIN, 1973, p.10). 

Ao considerar essa teoria, MACEDO (grifo nosso, 2002, p.29) diz que: 

[...] os seres vivos são seres auto-organizadores e eco-organizadores. Isto é, por 

mais que haja uma autonomia ineliminável, essa autonomia existe em função de 

                                                           
25

 Para MATURANA (2001, p.86): “A ontogenia é a história de mudanças estruturais de uma unidade, sem 

que esta perca a sua organização. Essa contínua modificação estrutural ocorre na unidade a cada momento, 

ou como uma alteração desencadeada por interações provenientes do meio onde ela se encontra ou como 

resultado de sua dinâmica internet.  
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alguma dependência. No caso dos seres humanos, a sua autonomia se dá muito 

em função da dependência relacionada à sua cultura.  

Na perspectiva curricular, geralmente argumenta-se a respeito da autonomia dos 

formadores e estudantes, a partir da lógica reducionista do currículo como trajetória e 

itinerário, partindo da noção de autonomia sob a ótica de um saber oficializado 

(MACEDO, 2002). Ou seja, está garantido o seu direito pela autonomia desde que você 

siga uma dos itinerários previamente estabelecidos, respeitando uma política linear de pré-

requisitação, que “congela” o fenômeno dinâmico da criação e da conscientização 

descolonizada. Esta alternativa vem sendo praticada em cursos à distância on-line, por 

exemplo, a partir da implementação de aplicativos computacionais que possibilitem ao 

estudante a escolha de caminhos, antecipadamente traçados pelo administrador do sistema 

e coordenador do curso, para a realização das disciplinas de determinado currículo, durante 

um curso.  

Em geral, os espaços educativos das decisões curriculares, bem como os atores 

que neles decidem, não toleram tratar os fenômenos da itinerância e da errância 

como métodos (caminhos), para a co-construção de cenários férteis no sentido da 

possibilidade de constituição pelo ato educativo de consciências descolonizadas 

(MACEDO, 2002, p.82).   

O que defendemos aqui é outra coisa. Partimos do reconhecimento da necessidade de 

se cultivar a itinerância (caracterizada por múltiplos itinerários contraditórios, 

representado o percurso estrutural de uma existência concreta e inacabada) e a errância 

durante as formulação e práticas pedagógicas em EaD, considerando o contexto 

sociocultural dos sujeitos envolvidos no processo de ensinoaprendizagem, assim como o 

acolhimento das demandas culturais locais (das regiões onde se localizam os polos de 

determinada instituição).    

 

3.2.1.2  O currículo como Sistema Aberto 

 

O conceito de Sistema Aberto está relacionado à noção de autonomia. Como 

destacado por Morin (1973), “o homem não é uma entidade isolada [...] é um sistema 

aberto, com relação de autonomia/dependência organizadora no seio de um ecossistema” 

(p.11). Da mesma forma constitui-se o currículo.  
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O currículo é sistema comunicante, aberto dialético e dialógico. Sendo assim, precisa 

estar conectado “com o sistema global e com as etnopaisagens globais“ (MACEDO, 2002, 

p.29). Isto quer dizer que, o currículo, independente da modalidade de ensino adotada, 

precisa ser concebido com um sistema que interage com o seu meio, em uma relação 

dinâmica de autonomia – dependência, para uma alteração intersubjetivizada. Essa crença 

reafirma a teoria da Enação (ou Atuação) de Varela (2003, p.31), citada no capítulo 2, a 

qual parte do pressuposto de que a cognição representa “a atuação de um mundo e de uma 

mente com base em uma história da diversidade de ações desempenhadas por um ser no 

mundo”. Ou seja, assim como os processos cognitivos, o currículo acontece a partir da 

relação firmada ser-mundo ou indivíduo-meio.  

 

3.2.1.3  Singularidade, Pluralidade e Indexicalidade 

 

Aqui é interessante observar a relação firmada entre as noções sobre Singularidade, 

Pluralidade e Indexicalidade. Sobre a Indexicalidade, Macedo (2002) argumenta que esta 

representa o movimento contrário às metanarrativas cientificas firmadas como grande 

teoria ou ciência total que explica tudo, de forma descontextualizada, sem escutar, ver, 

sentir. Ou seja, assumindo um projeto focado na contextualização, a partir do 

reconhecimento do currículo, da linguagem e da cultura como elementos de um sistema 

inseparável.  

Nessa lógica, a singularidade emerge quando se defende a importância em se 

considerar, na educação do cidadão contemporâneo, as singularidades, dos aspectos locais, 

a noção de Indexicalidade e a garantia do “direito democrático de exercer a dialogicidade” 

(p.37). Em cursos à distância, nos quais se observam turmas de alunos localizados em 

diferentes regiões geográficas a valorização do local e sensibilização dos indivíduos 

(incluindo aqui estudantes, professores, pesquisadores, etc.) em formação para as 

diferenças é essencial.   

É aqui onde o local, enquanto instituinte curricular, explicita o caráter 

idiográfico do currículo, suas indexicalizações e necessidades concretas. É 

aqui que se deve desconstruir a crença secular de que o conhecimento válido e 

relevante é o que vem do além-mar, dos cetros científicos com maior poder de 

domínio e propaganda; bem como é aqui que se deve trabalhar e problematizar a 

histórica colonização que esse ethos desenvolveu e hegemonizou através da 

constituição e exploração colonialista em todas as suas épocas e versões (grifo 

nosso, MACEDO, 2002, p.37). 
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Computacionalmente, alternativas (algumas apresentadas nas teses mapeadas no 

apêndice II) têm sido adotadas com a finalidade de promover a contextualização em 

ambientes virtuais de aprendizagem de cursos a distância. Uma dessas alternativas é a 

implementação de sistemas cientes de contexto
26

 (ou situação) que sejam capazes de 

identificar padrões de comportamento do usuário (neste caso, estudantes, professores, 

tutores, etc.), visando, por exemplo, apresentar a interface do AVA de forma personalizada 

e informações selecionadas (considerando o interesse dos usuários identificado a partir das 

buscas já realizadas por estes).  

Outra alternativa é o desenvolvimento de agentes de software
27

 que reconheçam um 

padrão de comportamento dos estudantes, identifiquem necessidades individuais e 

forneçam informações sobre esses estudantes para os professores. Apesar de se reconhecer 

o potencial dessas tecnologias, nenhuma delas possibilita a garantia das singularidades dos 

sujeitos em formação, conforme argumentado anteriormente e reafirmado quando Macedo 

(2002) aponta a importância da valorização do local. 

Sobre a pluralidade, é interessante destacar uma citação de Arendt (1989), 

encontrada em seu livro sobre a condição humana: 

A pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem o duplo 

aspecto de igualdade e diferença. Se não fossem iguais, os homens seriam 

incapazes de compreender-se entre si e aos seus ancestrais, ou de fazer planos 

para o futuro e prever as necessidades das gerações vindouras. Se não fossem 

diferentes, se cada ser humano não diferisse de todos os que existiram, existem 

ou virão a existir, os homens não precisariam do discurso ou da ação para se 

fazerem entender. Com simples sinais e sons, poderiam comunicar suas 

necessidades imediatas e idênticas” (p. 188). 

Na perspectiva curricular, Macedo (2002) destaca que a mesma rejeita a “unicidade 

como lógica fundante do currículo” (p.38), posicionando-se contra uma só cultura 

legitimada e reafirmando o dever de qualquer cidadão em valorizar e respeitar a cultura do 

outro.  Nesse sentido, Santos e Lopes (1997) ao discorrer sobre as práticas educativas, em 

relação à diversidade cultural argumenta: 

                                                           
26

 Na Ciência da Computação a noção de Contexto representa “qualquer informação que pode ser usada para 

caracterizar a situação de uma entidade (pessoa, local ou objeto) que é considerada relevante para a interação 

entre o usuário e a aplicação, incluindo o próprio usuário e a aplicação” (DEY, ABOWD, 2000, p.1). No 

capítulo 1 foi citada a descrição etimológica do termo apresentada por Macedo (2006) e no capítulo 2 

destacou-se outra definição para o termo, dentro da perspectiva da Aprendizagem situada. 
27

 “são entidades autônomas que tem conhecimento da sua própria existência e da existência de outros 

agentes e, portanto, colaboram um com os outros para atingirem um objetivo comum dentro de um ambiente” 

(JAQUES, OLIVEIRA, 2000, p. 2).  
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[..] a cultura de diversos grupos sociais fica marginalizada do processo de 

escolarização e, mais do que isso, é vista como algo a ser eliminado pela escola, 

devendo ser substituída pela cultura hegemônica, que está presente em todas as 

esferas do sistema de ensino (p.36). 

 

Diante dessas questões, a configuração do currículo a partir das indexicalidades 

locais e necessidades concretas, assim como o reconhecimento da relação autonomia-

dependência, acolhimento da singularidade e pluralidade, recorda a teoria da aprendizagem 

situada, assim como das comunidades virtuais de aprendizagem que podem ser constituídas 

em cursos à distância, como será abordado no capítulo 4. 

 

3.2.1.4 Articulação Crítica dos Saberes 

  

Da mesma forma que a Indexicalidade, a articulação crítica dos saberes depende da 

contextualização, o que representa um desafio diante do fenômeno da globalização. Isto 

porque, a articulação crítica requer que o sujeito em formação possua a:  

[..] capacidade de situar toda a informação em seu contexto e, dentro do possível, 

em níveis globais no qual se insere. Ver as coisas como causadas e causantes, 

ajudadas e ajudantes, mediatas e imediatas, torna-se o cerne do pensamento que 

articula processos de totalização e que solidariza conhecimentos. Este é o ethos 

de uma congnição democrática, que se amplia através de uma ética da 

dependência e da solidariedade (MACEDO, 2002, p.57). 

Para que essa capacidade seja desenvolvida e o indivíduo aprenda de forma 

contextualizada, ou a partir de processos de aprendizagem situada, é necessário que novos 

esquemas cognitivos sejam criados recorrendo a estruturas de pensamento flexíveis, não-

lineares e dinâmicas. 

 

3.2.1.5  Temporalidade, Alteração e Negatricidade 

 

O currículo, como um sistema aberto e configurado a partir de uma intensa relação 

com o meio, em constante modificação, provocada pelos seus atores/autores e pelo próprio 

meio, é marcado pelo seu caráter temporal que ”implica na transformação, na 

historicidade” que “demanda, acima de tudo, uma atitude face ao conhecimento como um 

produto final aberto”. (MACEDO, 2002, p 32). 
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 A temporalidade na perspectiva curricular está relacionada ao reconhecimento do 

currículo como um sistema aberto comunicante, assim como com a noção de alteração.  

Alterar-se significa mover-se, transformando-se no tempo, tendo o outro como 

partícipe inarredável; portanto, implica em temporalidade, historicidade. Do 

latim alter: o outro; etimologicamente, a alteração é definida como o processo a 

partir do qual um sujeito muda, sem, entretanto, descartar todas as marcas do seu 

processo identitário, face às diversas influências que vivencia nas suas relações 

com os seus outros (MACEDO, 2002, p.42).  

O fenômeno da alteração
28

 na perspectiva curricular só ocorre quando são também 

alteradas as atitudes educativas. Por sua vez, essas atitudes alteram-se quando a escola é 

legitimada como um espaço propício à emergência de contradições socioculturais e os 

atores/autores do currículo exercitam o desenvolvimento da alteridade e a capacidade de 

alterar-se a partir do cultivo à imaginação, estimulando a inventividade e a criticidade, 

“distânciando o controle, o apego e o autoritarismo” (MACEDO, 2002, p. 127). 

É assim que a existência e a cultura, no plural, radical e relacionalmente 

concebidas, alimentam e fazem brotar uma epistemologia da educação e, a 

fortiori, uma compreensão da formação e da sua mediação, implicadas à 

emergência culturalmente singular e relacional da nossa human-idade 

(MACEDO, 2009, p.140). 

 

A alteração implica na autonomia. Ou melhor, o ato de alterar-se esta diretamente 

relacionado ao exercício da autonomia (ao processo de autonomização). Sendo assim, na 

perspectiva crítica-multirreferencial do currículo são direitos a serem garantidos para 

todos. Nesse sentido, Castoriadis (1982), ao discutir a dimensão social da autonomia, 

destaca que:  

[..] não podemos desejar a autonomia sem desejá-la para todos e que sua 

realização só pode conceber-se plenamente como empreitada coletiva. [...]; se a 

autonomia é essa relação na qual os outros estão sempre presentes como 

alteridade e como ipseidade do sujeito – então a autonomia só é concebível, já 

filosoficamente, como um problema e uma relação social. (grifo nosso, p.128). 

 

A partir dessa interpretação emerge a noção de negatricidade, a qual segundo 

Macedo (2002, p. 43) “indica o sentido da negação que se movimenta no jogo interativo 

das resistências contidas nas alteridades”. Essa compreensão confirma o entendimento do 

termo apresentado por Ardoino, o qual consiste na “capacidade que o outro possui sempre 

de poder desmantelar com suas próprias contra-estratégias aquelas das quais se sente 

objeto" (ARDOINO, BARBIER & GIUST-DESPRAIRIES, 1998, p. 68).  

                                                           
28

 “Enquanto a alteridade se refere à singularidade de um Ser que se apresenta como diferença, a alteração 

tem a ver com o movimento de mudança causado pela relação que essas singularidades empreendem.” 

(MACEDO, 2010, p.219) 
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A negatricidade representa “o desejo do outro enquanto diferença” (MACEDO, 

2011, p.81). Dessa forma, exige a reflexão contínua a respeito da alienação como 

fenômeno social ampliado diante da “globalização” que tem sido marcada por rigorosos 

processos de exclusão e marginalização do outro.  

Esta questão é abordada por Castoriadis (1982) quando o autor caracteriza as 

instituições (aqui representando as escolas/universidades), destacando que estas são 

firmadas a partir de uma divisão antagônica da sociedade, na qual o poder de uma 

categoria social é determinado sobre o conjunto, contradizendo a noção de negatricidade e 

mantendo a sociedade refém destas. 

Referimo-nos ao fato, mais importante, de que a instituição uma vez estabelecida 

parece autonomizar-se, que ela possui sua inércia e sua lógica própria, 

ultrapassa, em sua sobrevivência e nos seus efeitos, sua função, suas 

“finalidades” e suas “razões de ser”. As evidências se invertem; o que podia ser 

visto “no início” como um conjunto de instituições a sérvio da sociedade, 

transforma-se numa sociedade a serviço das instituições (p. 133). 

 

Diante desse cenário, Bauman (1998) discorre sobre os estranhos, os quais 

correspondem aos indivíduos de uma instituição que “exalaram incerteza onde a certeza e a 

clareza devia ter imperado” e por isso deviam ser aniquilados, pois as mesmas não 

possuíam espaços “para os “nem uma coisa, nem outra”, para os que se sentem 

escarranchados, para os cognitivamente ambivalentes.” (p.28).  Sendo então justificada a 

promoção da homogeneização, renegando a singularidade e a pluralidade, fazendo uso da 

estratégia antropofágica, na qual os estranhos são inicialmente aniquilados e em seguida 

transformados em um “tecido indistinguível”, a fim de se garantir a assimilação, tornando 

“a diferença semelhante”. Ou, impulsionando a estratégia antropoêmica, caracterizada pela 

exclusão dos estranhos, banindo-os “dos limites do mundo ordeiro”, impedindo-os “de 

toda comunicação com os do lado de dentro”.  

Era essa a estratégia da exclusão – confinar os estranhos dentro das paredes 

visíveis dos guetos, ou atrás das invisíveis, mas não menos tangíveis, proibições 

da comensalidade, do conúbio e do comércio; “purificar” – expulsar os estranhos 

além das fronteias do território administrado ou administrável; ou, quando 

nenhuma das duas medidas fosse factível, destruir fisicamente os estranhos 

(BAUMAN, 1998, p.29).  

 

Na perspectiva crítica-multirreferencial do currículo esses estranhos são os sujeitos 

que se alteram e alteram as instituições, apresentam-se de forma autônoma diante de seus 

processos formativos e reconhecem a negatricidade como “um movimento contínuo de 
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resistências consistentes ou inconsistentes ao ato de conhecer” (MACEDO, 2002, P.43), que 

se baseia no “reconhecimento da alteridade como um modo de composição da emergência 

múltipla do Ser do homem no eterno jogo das relações entre sujeitos desejantes, fazedores 

de cultura, de tradições e de poder” (grifo nosso, MACEDO, 2002, p.145). 

Esses estranhos que são os autores/atores do currículo e da formação não são, como 

destacado por Garfinkel (1976), “idiotas culturais”, mas o outro resistente que se coloca 

intensamente implicado nas ações formativas e não se permite mais ser excluído dessas 

cenas. Como argumenta Bauman (1998), ao falar sobre “a teoria da diferença, ou o sinuoso 

caminho para a humanidade partilhada”: 

Não é meramente renda e riqueza, expectativa de vida e condições de vida, mas 

também – e talvez mais fundamentalmente – o direito à individualidade, que está 

sendo crescentemente polarizado. E, uma vez que continua dessa maneira, há 

pouca oportunidade para se desenviscarem os estranhos. (p. 48) 

Em EaD fala-se muito sobre garantir a autonomia do sujeito cognoscente, mas de 

fato isto dificilmente ocorre, pois as propostas pedagógicas e o currículo são elaborados a 

partir de uma lógica autoritária e excludente na qual as diferenças são vistas como 

esquisitices ou simplesmente não são consideradas. Isto se deve ao fato de as instituições 

sede, aquelas que são responsáveis por determinado curso, conscientemente ou 

inconscientemente, constroem seu cotidiano sob a ideia do controle e da manutenção da 

ordem, a fim de possibilitar o planejamento das suas atividades, com o mínimo de 

interferências, evitando o acontecimento, os imprevistos e mudanças “radicais”.  

Geralmente é assim porque as instituições atuam, como se diz na área, em grande 

escala, “oferecendo” um mesmo curso para muitos polos e estudantes, sem apresentar 

estrutura tecnológica adequada para atendê-los; com equipe reduzida; remunerando mal 

seus professores; sem dedicar esforços dignos para as ações formativas desses professores; 

sem condições de motivar o estabelecimento de interações entre os sujeitos envolvidos; e, 

tentando homogeneizar as diferenças, pelos motivos já explicitados. 

Dessa forma, o currículo é estabelecido como um sistema fechado, sem relacionar-se 

com o meio, e as tecnologias, muitas vezes, são utilizadas em ações formativas contra um 

ensino educativo.   

[..] a utilização das tecnologias a favor de um ensino educativo, via uma inserção 

no currículo, significa levar em conta as diferenças; a forma como os atores 

educativos simbolizam a acomodam esses instrumentos mediadores; as questões 

éticas, políticas e estéticas dessa inserção, para que tecnologia na educação não 

signifique mais um seletivo processo de silenciamento já que no atual desenho das 
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sociedades liberais, saber e domínio tecnológico, expansão capitalista e poder se 

nutrem reciprocamente num processo escamoteante de exclusões. (MACEDO, 

2002, p.150) 

Ademais, a alteração e negatricidade são combatidas por algumas instituições de 

ensino a partir da manutenção de práticas formativas massificantes, adotando as TIC, como 

dispositivos para se “multiplicar aulas” e apresentar conteúdos didáticos padronizados por 

uma minoria, sem trabalhar, intercríticamente, com a diversidade cultural.   

 

3.2.1.6 Autorização, Implicação e Subjetividade  

 

Macedo (2002) pontua que o termo autorização “partilha sua etimologia com a 

noção de autoridade e autor, onde o ato de argumentar é central. (p.52). Esse ato que 

“implica em crítica” e, em ações formativas, está relacionado ao exercício da autonomia 

pelo sujeito que aprende e ensina para o desenvolvimento da crítica.  

Nesse sentido, salientamos que “se nem todos têm desenvolvido a crítica, está na 

dependência em muito dos limites histórico-sociais que experienciamos, apesar de termos 

as condições cognitivas para tal” (MACEDO, 2002, p.52 - 53). Por isso, entendemos que a 

autorização
29

 requer do sujeito a habilidade em se colocar como autor – levantando uma 

bandeira contra a reprodução. A noção de implicação articula-se à compreensão de 

autorização,  

[...] enquanto capacidade de se autorizar, de se fazer a si mesmo, assim como do 

caráter ineliminável da intuição que se tornará, ela mesma, heurística, em se 

considerando a implicação como fonte e meio de conhecimento e não só fator de 

distorção como tanto querem os objetivistas (idem, p.46). 

Do ponto de vista etimológico, Macedo (2002, 2010a) destaca que o terno “se 

constrói a partir do prefixo in, do latim plicare, significando dobrar, e a terminação 

indicando um movimento, muito mais que um estado”. Conceitualmente, é importante não 

confundir a noção de implicação com engajamento. A implicação corresponde a um 

                                                           
29

 Na EaD discuti-se muito a autorização, especialmente no que se refere a autoria e ao ato de garantir que 

estudantes e professores autorizem-se diante das ações formativas. Esses debates refletem, dentre outras 

questões, a produção de material didático para cursos a distância e a noção de autoria em processos de 

produção colaborativa do conhecimento. Das teses mapeadas no capítulo 3 pelo menos seis (6) discorrem 

sobre a autoria em ambientes virtuais de aprendizagem. 
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movimento involuntário não dependendo da nossa escolha, como ocorre com o 

engajamento.  

Além disso, a implicação é um ato de subjetivação do mundo e da própria pessoa e 

nos âmbitos de formação precisa ser negociada entre os sujeitos envolvidos. Essa 

negociação dependerá da intimidade desses indivíduos e da “autorização tanto em termos 

individuais quanto coletivos, tensionados, mobilizados por implicações que tomam forma 

de engajamento político, libinidal, profissional, ético, etc.” (MACEDO, 2011, p.37). 

Já sobre a subjetividade, Macedo (2002) destaca que o termo, diferente da noção de 

identidade, que está relacionada a “um indivíduo unitário, pré-discursivo, constituído fora 

do poder, enquanto essência fixa, e posto do lado de fora da língua”, permite ao sujeito: 

[..] reconhecer e abordar as formas pelas quais os indivíduos pensam sobre suas 

experiências, incluindo suas compreensões conscientes e inconscientes e as 

formas culturais disponíveis, por meio das quais tais compreensões são 

constrangidas ou possibilitadas. (p. 47) 

Em cursos a distância, assim como em cursos presenciais, o direito pela autorização, 

implicação e subjetivação precisam ser asseguradas tanto para os professores, como para 

os estudantes, na medida em que esses atos estão diretamente relacionados a produção 

crítica do conhecimento. Para isso é necessário negociar as diferenças, propor currículos 

democráticos e promover ações formativas que trabalhem com essas demandas. 

 

3.3 FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM EAD 

 

No mapeamento das teses apresentadas no apêndice II ficou evidente como muitos 

pesquisadores têm se preocupado em investigar e propor ações formativas para/em 

Educação a Distância. Diante dessa mesma contestação, em 2006, foi publicado na Revista 

Brasileira de Educação, um artigo intitulado por “As tecnologias da informação e da 

comunicação na formação de professores”, apresentado uma síntese dos resultados da 

pesquisa financiada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) e realizada pela ANPEd, em 2004, pelas autoras do citado artigo e pela 

Profa. Nilda Guimarães Alves (BARRETO et al, 2006).  

Resumidamente, essa pesquisa apresentou o levantamento, através do Portal da 

CAPES, das dissertações e teses, defendidas no período de 1996 a 2002, a fim de “traçar 

um panorama, apontando as tendências que possam vir a fornecer a consolidação dos 
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estudos marcados pelo movimento e aproximação de educação e tecnologia, mais 

precisamente das tecnologias da informação e da comunicação (TIC)” (BARRETO et al, 

2006, p.31).  Os resultados da pesquisa mostram que 186 estudos, correspondendo a 64% 

do total de trabalhos elaborados, abordam a investigação a respeito da incorporação das 

TIC: à formação de professores, em ações formativas de diferentes configurações como: 

presencial e a distância; inicial e continuada; formação e capacitação; etc. 

O debate a respeito da formação de professores não está resumido às pesquisas sobre 

as TIC e/ou Educação a Distância. Na verdade o fenômeno da formação sempre foi 

considerado um desafio para a Educação, independente da modalidade de ensino analisada. 

Entretanto, as mudanças que afligem a contemporaneidade, dentre elas o fenômeno da 

globalização, a exigência pelo uso das TIC nos espaços formais de aprendizagem e as 

metas governamentais para as formações que resultam em ações formativas aligeiradas, 

parecem impulsionar ainda mais as reflexões sobre a formação. Nesse cenário, a Educação 

a Distância tem sido “divulgada” (mais como produto que modalidade de ensino) como 

uma das principais soluções.  

As discussões sobre a necessidade de formação de professores para enfrentar os 

desafios do mundo contemporâneo tomam conta dos debates sobre o sistema 

educacional no Brasil e no mundo. Discutem-se os materiais didáticos, que vão 

dos velhos conhecidos livros didáticos ao uso das já não tão novas Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC), com especial ênfase, no momento 

presente, à possibilidade da educação a distância como salvadora de todas as 

mazelas da educação nacional, com o objetivo de recuperar o tempo perdido dos 

longos últimos anos. (PRETTO, 2002, p.121) 

  

O artigo publicado por Nelson Pretto, também na Revista Brasileira de Educação, em 

2002, descreve uma realidade que ainda estamos testemunhando em 2011. Sobretudo 

porque, as ações de fomento ao uso das TIC na educação acabam por de alguma forma 

direcionar as discussões para a EaD. 

No campo da educação, o pressuposto de que as TIC, em si, constituem uma 

“revolução” tem desdobramentos importantes. Entre eles, merecem destaque as 

relações estabelecidas com a EaD, em pelo menos três aspectos: (1) a associação 

direta (TIC para a EaD), fundada no movimento aparentemente contraditório de 

expansão-redução, supondo, de um lado, que as TIC sejam “a solução” para 

todos os problemas, incluindo os extraescolares, e, de outro, seu uso intensivo e 

quase exclusivo para a EaD, visando especialmente à certificação de professores; 

(2) a proposta de EaD como substituição tecnológica, apoiada na flexibilização 

gerencial, apagando as diferenças constitutivas dos modos de acesso às TIC; e 

(3) a suposta centralidade atribuída às TIC nas políticas educacionais, elidindo a 

perspectiva de formação baseada em competências, tanto na configuração dos 

processos, quanto como alternativa de triangulação para promover resultados, na 

condição de elo entre diretrizes ou parâmetros curriculares nacionais e avaliação 

centralizada. (BARRETO, 2010, p.1301) 
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A diferença, talvez esteja, justamente no aumento de pesquisas sendo desenvolvidas 

sobre este assunto, na tentativa de discutir e disseminar as dificuldades, propostas, 

ansiedades e angústias que têm sido ampliadas diante das inúmeras ações de formação 

para/em EaD .  

Novamente aqui os conflitos entre o governo federal e as universidades 

intensificaram-se. De um lado, há uma pressão para que, rapidamente, programas 

de educação a distância sejam implantados como forma de solucionar o 

problema da formação – diria eu de forma mais direta: de certificação – e, de 

outro, um bom número de universidades, especialmente as públicas, ainda 

buscam refletir e encontrar um caminho mais sólido para o uso da educação a 

distância. (PRETTO, 2002, p.127) 

 

Essa contestação não significa dizer que não se acredita na adoção das TIC como 

dispositivos tecnológicos para a formação e nem que a educação a distância não possa ser 

eleita como modalidade de ensino para a proposição de ações formativas.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação podem ser consideradas ricos 

processos que auxiliarão uma transformação radical da educação brasileira, 

na busca de construir um país e um mundo mais justos.  Uma transformação 

que passe a considerar cada escola em particular um pólo desse sistema,  mas 

não apenas um pólo receptor de parâmetros, orientações centralizadas e 

tecnologias. Para tal, a prática da professoralidade precisa ser deixada de 

lado e processos horizontais – com o forte suporte que as TIC possibilitam – 

precisam ser instituídos. Não podemos, portanto, nos contentar com 

propostas de introdução dessas tecnologias na escola como se elas fossem, 

por si sós, as transformadoras de todo esse processo que está superado e que 

não dá conta das transformações do mundo contemporâneo: um planeta em 

movimento, não os conhecidos, tradicionais e harmônicos movimentos de 

rotação e translação, mas movimentos mais complexos, que fazem o mundo, 

também, mais complexo. (PRETTO, 2002, P.130) 

 

Aliás, ao contrário! O que pretendemos enfatizar aqui é a necessidade de se 

aprofundar, questionar, investigar, inovar, problematizar, implicar/engajar, duvidar e 

participar de estudos e ações a respeito das ações de formação de professores para/em 

educação a distância, com a finalidade de construir coletivamente novas propostas que, 

além de explorar as potencialidades tecnológicas em prol dessas ações, instiguem novas 

políticas e apresentem projetos atualizados que, como destaca Pretto (2002),  “fortaleçam 

os locais, as regiões”.  

Diante desse posicionamento, foram construídas as próximas sessões, com o 

propósito de discutir a formação, de forma imbricada ao diálogo sobre o currículo, em 

busca de forjar a noção do etnoformador que é uma das contribuições da nova versão da 

COMPONDO. 
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3.3.1 Formação e Currículo 

 

Do ponto de vista conceitual, deixamos claro que o termo formação, compreendido 

aqui, consiste na noção de ação interpretativa que ocorre a partir da relação com o outro 

implicando (in)tensa complexidade e constante reflexão sobre si mesmo (quem forma e 

quem é formado). Como explicitado por Macedo (2010a), a formação pode ser entendida: 

[...] como o que acontece a partir do mundo/consciência do Ser ao aprender 

formativamente, isto é, transformando em experiência significativa 

(intencionada, com explicitada construção de sentidos e significados) 

acontecimentos, informações e conhecimentos que o envolvem. (p.29) 

A formação, assim como o currículo, é uma ação que está relacionada à prática 

docente, a qual corresponde a “especificidade que deve resistir a toda investida de 

pulverização e de descaracterização” (MACEDO, 2004, p.252) que represente a destituição 

da complexidade relativa às competências necessárias ao exercício da docência. Na prática, 

identificamos que esta contínua sendo desvalorizada, apesar da complexidade das suas 

atividades, através de políticas e discursos simplificadores. Esse fato é destacado por 

Antônio Nóvoa em seu livro “Formação de Professores e Trabalho Pedagógico”, quando o 

autor fala sobre a simplificação da atividade docente e da desvalorização do papel do 

professor na sociedade: 

Os professores nunca viram o seu conhecimento específico devidamente 

reconhecido. Mesmo quando se insiste na importância da sua missão, a tendência 

é sempre para considerar que lhes basta dominarem bem a matéria que ensinam e 

possuírem um certo jeito para comunicar e para lidar com os alunos. O resto é 

dispensável. Tais posições conduzem, inevitavelmente, ao desprestígio da 

profissão, cujo saber não tem qualquer “valor de troca” no mercado acadêmico e 

universitário. Se levarmos este raciocínio até o fim, deparamo-nos com um 

curioso paradoxo: “semi-ignorantes”, os professores são considerados as pedras-

chaves da nova “sociedade do conhecimento” A mais complexa das actividades 

profissionais é assim reduzida ao estado de coisa simples e natural. (NÓVOA, 

2002, p.22) 

A falta de reconhecimento da prática docente causa dentre outras coisas a definição 

de políticas públicas da educação descontextualizadas das demandas das escolas e dos 

atores/autores curriculares; a proposição de programas de formação de má qualidade e o 

investimento financeiro em ações equivocadas, homogeinizadoras e desarticuladas com os 

princípios multirreferenciais e complexos relacionadas à Educação.  

A noção de complexidade, por sua vez, leva-nos a repensar algumas 

características de nosso sistema educacional. Neste, apesar das experimentações 

e iniciativas, continua a valer o pressuposto de que a educação visa realizar um 

programa de reunificação da experiência, por exigência do dever de formação e 
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necessidade de cumprir objetivos e produzir ações com o mínimo de consenso. 

Ou seja, o nosso sistema ainda se apoia em modelos que descondiram a 

heterogeneidade cultural, a pluralidade da experiência e do conhecimento: a 

complexidade de nossa vida social (MARTINS, 1998, p. 26). 

Esta realidade reafirma a exigência de se tratar das questões curriculares de forma 

imbricada às questões formativas, a partir da visão do currículo como dispositivo 

formativo, conforme sinalizado por Macedo (2011): 

A problemática da formação começa já na concepção curricular, que, para nós, já 

se configura num dos âmbitos dos atos de currículo, portanto, uma ação que visa 

a formação (p.18) 

Nesse sentido, estabelece-se a aliança cíclica entre a formação e o currículo, partindo 

do pressuposto que o “fundante da educação é a formação” e o currículo compreendido não 

apenas como um “histórico e poderoso organizador/implementador de conhecimentos 

eleitos formativos”, mas também como “um importante dispositivo informacional”, já que 

no decorrer da história vem ampliado seu poder, representando hoje “um potente 

configurador de políticas e práticas educacionais” (MACEDO, 2011, p. 16).   

A defesa por esta aliança configura-se como atos de currículo¸ já que estes podem 

ser compreendidos “como processos intercríticos tanto em nível da construção de 

possibilidades curriculares, quanto no que concerne à qualificação da formação e da 

aprendizagem no seio das experiências curriculares” (MACEDO, 2007, p.120).  

A noção de atos de currículo foi forjada por Roberto Sidnei Macedo para representar 

a noção de atos intercríticos, germinados no terreno da multirreferencialidade, 

considerando, múltiplas vozes e, como dito pelo autor, os múltiplos anseios, seus poderes e 

culturas: 

[..] na busca da possibilidade de construções de consensos não-resignados, que 

só se legitimem se fundados em vontades de realizações coalizionadas, nas 

verdades contidas e no reconhecimento da implenitude ontológica; como um 

projeto em aberto, disponibilizado a interfecundar-se pelo exercício da ética do 

debate e do esforço de coalizão das diferenças (MACEDO, 2007, p. 49) 

Metaforicamente, os atos de currículo podem ser considerados as animações 

elaboradas a partir de uma imagem (que é o currículo), que como ato, postula, cria 

soluções e propostas interculturalizadas complexas, realizadas tanto pelos seus autores, 

quanto pelos avaliadores, pesquisadores, formadores e estudantes, objetivando dar vida ao 

currículo e possibilitar condições igualitárias “em termos da socialização do conhecimento 

socialmente relevante” (MACEDO, 2007, p.80). Em EaD, algumas das práticas de atos de 
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currículo são as propostas, apresentadas pelos professores, de atividades didático-

pedagógicas, a serem realizadas em um ambiente virtual de aprendizagem, adotando as 

TIC. Outro exemplo corresponde às políticas de educação a distância definidas pela extinta 

SEED - MEC e os programas de formação de professores para atuar em EaD. 

A responsabilidade, a participatividade e a implicação ético-política no campo da 

práxis curricular - formativa contextualizam a ideia de atos de currículo e representa uma 

postura de grande importância na luta pela socialização do conhecimento e formação como 

condição humana. Nesse sentido, Macedo (2011) no livro “Atos de Currículo Formação 

em Ato?“ defende que: 

Politizar o conhecimento e a formação como pautas da condição humana é uma 

maneira de dizermos às pessoas que toda proposta curricular é de formação, que 

todo dispositivo de formação é uma proposta, entre outras, que pessoas, grupos 

de fato fazem a si e aos outros. (p.29- 30)  

Esta defesa não significa negar tudo, discordar simplesmente, colocar-se apenas 

como contrário ao que existe e, como destacado por Castoriadis, e citado no capítulo 2, 

dizer com palavras novas, coisas antigas. Não é essa a ideia de atos de currículo que 

discorremos aqui e sim os atos em que estão revelados e implicados os sujeitos, como 

processos intercríticos, diferente da postura críticada por Arendt (1989): 

Sem a revelação do autor no ato, a ação perde seu caráter específico e torna-se um 

feito como outro qualquer. Na verdade, passa a ser apenas um meio de atingir um 

fim, tal como a fabricação é um meio de produzir um objeto. Isto ocorre sempre 

que deixa de existir convivência, quando as pessoas são meramente „pró‟ ou 

„contra‟ os outros, como ocorre, por exemplo, na guerra moderna, quando os 

homens entram em ação e empregam meios violentos para alcançar determinados 

objetivos em proveito do seu lado e contra o inimigo. (p. 193) 

Sendo assim, em relação às questões formativas, os atos de currículo, implicando a 

formação, são capazes de instituir a práxis formativa, demonstrando que a formação não se 

encerra, como destacado por MACEDO, “num fenômeno puramente exterodeterminado” 

(2011, p.108), devido à “mecânica curricular e suas palavras de ordem” (2010a, p.35). 

Nesse sentido, os formadores e formandos não são vistos como meros atendentes 

educacionais, “semi-ignorantes”, como destacado por Nóvoa, mas sujeitos implicados e 

interessados em construir pontos de vista e posicionar-se com atitude frente as suas ações 

formativas. 

Nestes termos a organização/implementação da formação deve está tratando não de 

impor e coisificar modelos, conceitos, tecnologias ou sistemas teóricos de qualquer 

natureza, mas acima de tudo deve refletir o como constituir condições para que as 
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pessoas em suas diversas experiências e existências culturais possam 

experimentar, problematizar e construir os seus processos de formação, exercitando 

em todos os ângulos e perspectivas a possibilidade de serem autores, alterando-se nas 

interdependências aprendentes (grifo nosso, MACEDO, 2007, p.42)  

Considerando essas opções e inquietações, na próxima seção discorremos, 

resumidamente, sobre a etnopesquisa crítica e etnopesquisa-formação como 

contextualização para a apresentação do termo etnoformador, noção que será construída 

durante a elaboração desta tese. 

 

3.3.2 Etnopesquisa crítica e etnopesquisa-formação  

 

A etnopesquisa crítica e multirreferencial, de natureza fenomenológica, localizada 

nos âmbitos da etnometologia
30

, é denominada por Macedo como uma construção 

epistemológica pautada na multirreferencialidade e na complexidade de Ardoino e Morin, 

respectivamente. Segundo o autor a mesma inspira-se na etnografia:  

[..] ela nasce da inspiração etnográfica, sua base incontornável, mas diferencia-

se, quando aprofunda-se na démarche hermenêutica de natureza sócio-

fenomenológica e crítica, produzindo conhecimento indexicalizado. Ela se 

afirma também por aquilo que não é: um fisicalismo metodológico, um 

quantitativismo nomotético, um objetivismo excludente, um interpretacionismo 

acientífico ou uma pesquisa distânciada dos âmbitos da ética e da política 

(MACEDO, 2004, p. 30) 

 

O etnopesquisador crítico, nesta perspectiva, reconhece no outro, não um produto 

descartável, mas “condição irremediável para a construção de conhecimentos no âmbito 

das situações e práticas educativas” (MACEDO, 2006, p.30). Além disso, deve manter-se 

implicado “em todo movimento – histórico, cultural, antropológico, psicológico”, com a 

finalidade de possibilitar a construção do conhecimento, fazendo uso de “múltiplas 

abstrações do cenário de estudo” (BARBOSA, BARBOSA, 2008, p.250). 

De forma geral, essa abordagem de pesquisa, inspira-se na epistemologia 

qualitativa, fundamentada em um processo contínuo e dinâmico de contextualização, e 

todos os fatos e situações ocorridas durante a investigação/observação são considerados 

válidos. Nada é descartado! Ademais, a etnopesquisa crítica pauta-se em intensos 

processos interpretativos e possui características metodológicas importantes, como 

pontuadas por Barbosa e Barbosa (2008): 

                                                           
30

 A etnometodologia não pode ser confundida com metodologia ou método, na medida em que, consiste em 

uma teoria social interessada “em compreender como a ordem social se realiza mediante as ações cotidianas”, 

consubstanciando-se numa teoria dos etnométodos. (MACEDO, 2006, p.68) 
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A etnopesquisa crítica apresenta algumas características metodológicas 

importantes: tem o contexto como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento; supõe o contato direto do pesquisador com o 

ambiente e com a situação que está sendo investigada; os dados da realidade são 

predominantemente descritivos e aspectos supostamente banais em termos de 

status de dados são significativamente valorizados (p.253). 
 

Neste contexto, está inserida a etnopesquisa-ação como uma “nova pesquisa-ação no 

campo formativo”, resultante da relação firmada entre etnopesquisa/ação, com a finalidade 

de promover pesquisas que foquem a solidariedade e éticas comunitárias. Essa lógica 

diferencia-se da pesquisa-ação, por ser fundamentada em “um caráter construtivo que vem 

de dentro do campo pesquisado”, diferente dessa última que requer a intervenção externa, 

em relação ao campo, caracterizada pela participação de um expert, responsável por 

apresentar proposições ou “negociar com sua pesquisa a intervenção em uma dada 

realidade” (MACEDO, 2006, p.156 - 157). Da etnopesquisa-ação emerge a noção da 

etnopesquisa-formação que foi arquitetada por Macedo (2004). 

De base etnográfica, a etnopesquisa-formação, fortemente vinculada às questões 

socioculturais, é elaborada com a finalidade de fornecer condições para que os professores 

em processos de alteração pensem e modifiquem sua prática de pesquisa, a partir do 

reconhecimento da valorização do conhecimento prático que nasce no seio da comunidade 

implicada na pesquisa. Segundo Macedo (2006): 

A etnopesquisa-formação adota o princípio antropológico segundo o qual os 

membros de um grupo social conhecem melhor a sua realidade que os 

especialistas que vêm de fora da conviviabilidade grupal da comunidade ou da 

instituição, o que não significa fechamento num basismo ingênuo e equivocado, 

mas abertura a uma dialogicidade interessada, com vistas a uma intervenção 

majorante e intercrítica (p. 160). 

 

Do ponto de vista dos métodos, os dispositivos adotados pela etnopesquisa-formação 

são os mesmos eleitos pela etnopesquisa crítica. Já em relação ao processo de pesquisa 

(identificação das questões de pesquisa, formalização do problema, negociação de acesso 

ao campo, definição dos dispositivos de coleta de dados, análise dos dados coletados e 

apresentação dos resultados) a diferença é pouca. De forma geral, é importante evidenciar 

que na etnopesquisa-formação o processo de pesquisa ocorre no âmbito da coletividade e 

“no interior de um problema social, envolvendo uma demanda social de determinado 

grupo” (MACEDO, 2006, p.160). 

É o coletivo social empenhado em conhecer em profundidade que vai fazer 

emergir os resultados, os pontos onde a intervenção se dará, que tomará para si o 

processo decisório que a pesquisa indica (idem, p 162 – 163).  
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A formação de professores e a compreensão do currículo como construção social são 

questões de central interesse da etnopesquisa-formação. Além disso, ressalta-se que nessa 

lógica a pesquisa consiste na elaboração de um processo identitário prático (que implica na 

construção do sujeito) “construído no âmago das relações que se estabelecem na 

cotidianidade da instituição educativa”, estando a práxis imbricada nas “relações e/ou 

fechadas às interações e suas dinâmicas” (idem, p.166). 

Uma das conseqüências de uma formação inspirada por alguns dos princípios 

aqui exercitados, é uma valorização autêntica da experiência, do vivido e da 

temporalidade como reflexões e recursividades seminais para a teorização da 

prática. (MACEDO, 2002, p.161) 

No contexto dessas inquietações emerge outra noção que diz respeito ao professor-

pesquisador. Segundo SANTOS (2005, p.162), “aquele que aprende enquanto ensina e que 

ensina enquanto aprende”.  Essa postura diante do exercício da prática docente depende 

também da maneira como este professor foi formado e como este se colocou, alterou-se e 

implicou-se durante os processos formativos que participou.  

Falar sobre professor-pesquisador, por exemplo, significa, de início, afirmar o 

professor que continuamente inquieto, forma-se, também, pela dúvida, 

questionando o conhecimento e a realidade que se lhe apresenta como desafio. É 

aqui que emerge a realidade que se lhe apresenta como desafio. É aqui que 

emerge a postura de pesquisa e a necessidade de instrumentalização, visando o 

fortalecimento da requalificação das práticas e em poder pelo domínio do saber 

humanamente relevante. (MACEDO, 2002, p.160) 

Aqui são fortalecidos os princípios da etnopesquisa-formação como alternativas para 

esta formação. A confirmação da relação estreita entre o ensino e a pesquisa é um primeiro 

passo para se concordar que a formação, como ato de aprender e ensinar possui vínculos 

sólidos com a pesquisa, “na medida em que pesquisar significa, acima de tudo, se 

inquietar, contextualizar, aprender as múltiplas histórias e o movimento das práticas do 

praticante como co-responsabilidade formativa” (idem, 2002, p.171). Desta contestação 

nasce a defesa valorizada da ideia de professor-pesquisador. Como destaca Macedo, “(...) 

daí ser professor deverá ser sinônimo de torna-se professor: processo interminável, que 

começa também para além dele por meio da formação continuada” (idem, p. 161 – 161). 

Na ampliação da concepção de professor-pesquisador emerge o etnoformador, em 

uma perspectiva de aproximar esta da noção de etnopesquisa-formação. 
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3.3.2.1 Etnoformador 

 

A noção de etnoformador foi forjada aqui, como uma das contribuições desta tese, a 

partir das reflexões coletivas ocorridas, entre seus autores, durante a formulação 

problemática da mesma. A partir das itinerâncias e errâncias inerentes ao processo de 

pesquisa; experiências vivenciadas e analisadas, críticamente, no campo da EaD, e; 

principalmente dos fundamentos da etnopesquisa-formação e da ideia do professor como 

professor-pesquisador, o termo emerge naturalmente inacabado. 

Neste capítulo, iniciamos a formalização da construção desta noção, a qual será 

processualmente aprofundada durante a pesquisa, sendo recuperada para re-apresentação 

nos próximos capítulos. Esta estratégia foi eleita, com o objetivo de demonstrar o processo 

de formulação do termo durante a pesquisa e suas interferências, abrindo mão da 

linearidade e recorrendo aos princípios da multirreferencialidade e da complexidade.  

Como ponto de partida a ideia do etnoformador é impulsionada pelas demandas 

formativas que vêm sendo identificadas para o campo da EaD, sem querer dizer com isto 

que esta noção se encerra nesta modalidade. Notamos, na qualidade de pesquisadora ou de 

formadora
31

 que, na maioria das vezes, os cursos de formação de professores, para atuar 

em educação a distância, são construídos a partir da lógica do ensino conservador, no qual, 

como já bastante explorado, o professor é o detentor do conhecimento e o processo de 

ensinoaprendizagem é caracterizado pela transmissão do conhecimento, obedecendo a 

fluxos unidirecionais de comunicação. (SOUZA, FRÓES BURNHAM, 2004).  Isto 

significa que as próprias ações formativas são concebidas a partir de uma lógica distante 

dos princípios que foram defendidos até então neste capítulo, sendo fundamentadas em 

uma profunda descontextualização do cotidiano, de forma simplificadora e 

homogeinizadora sem nenhuma novidade fundamental e desconsiderando, dentre outras 

coisas, a diversidade cultural. Esta observação que não se restringe ao campo da EaD, 

como já pontuado, tem sido externalizada por vários autores-pesquisadores-professores. 

                                                           
31

 Nos últimos 11 anos a autora desta tese participou como pesquisadora e/ou formadora de diversos cursos 

EaD destinados a formação de professores para atuarem em educação a distância ou para professores que 

realizaram cursos a distância de licenciatura ou aperfeiçoamento. Esses cursos foram oferecidos por 

universidades públicas e privadas, principalmente da Bahia, ou convênios entre instituições de ensino e 

Secretária de Educação. Todos esses cursos adotaram a Internet como principal infraestrutura.    
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A afirmação da originalidade e da individualidade é um dos traços marcantes da 

cultura contemporânea. No campo educativo, todas as experiências e iniciativas 

reivindicam um carácter único e é este facto que as torna possíveis e lhes dá 

sentido. Mas um simples relance pelo mundo permite compreender que são as 

mesmas propostas e discursos que circulam de um “local” para outro “local”. 

(NÓVOA, 2002, p.19) 

No campo da EaD, para ilustrar este posicionamento, em 2002, Edméa Oliveira dos 

Santos em sua dissertação de mestrado denunciou a subutilização do potencial 

comunicacional e pedagógico do digital pelos formadores e instituições devido a sua 

“visão limitada acerca do conceito e prática do currículo observados nos campos de 

pesquisa” (SANTOS, 2005, p.14). Já em 2008, Martha Maria Prata Linhares, na tese 

intitulada “Arte na formação pedagógica de professores do ensino superior”, destacou que 

a formação de professores de ensino superior não significa um simples processo de 

aquisição de conhecimento, mas uma transformação da própria pessoa, neste caso do 

professor. Como alternativa para acolher esta transformação, a autora investigou como a 

arte pode contribuir para a formação pedagógica de professores do ensino superior e 

defendeu a tese de que a “arte é um elemento que favorece a transformação de sentidos e 

significados que damos ao que sabemos” (LINHARES, 2008, p.8).  Neste trabalho a autora 

pôde concluir que a arte possibilitou, durante um curso formação de professores, o 

compartilhamento de culturas e “favoreceu o desenvolvimento de ambientes onde as 

diferenças foram promovidas e não excluídas” (idem, 2008, p.8).  

No âmbito dessas inquietações, nasceu a primeira versão da COMPONDO. Mais 

precisamente a partir de uma demanda apontada por diversos professores, que interagiram 

durante esses últimos anos, em nossas itinerâncias e errâncias em EaD, por orientações 

sobre o uso das TIC de forma que fossem exploradas o máximo de suas potencialidades 

pedagógicas em cursos a distância. Daí foi definido o principal objetivo da COMPONDO: 

orientar os professores para a elaboração de atividades didático-pedagógicas, adotando as 

TIC, destacando as suas potencialidades em relação à produção colaborativa do 

conhecimento.  

Nos últimos observamos que a COMPONDO apesar de possibilitar, dentre outras 

coisas, a contextualização da aprendizagem e o acolhimento das diferenças, não 

apresentava dispositivos formativos para que o professor, inexperiente em EaD ou “preso” 

à lógica do ensino conservadora, rompesse essas barreiras e propusessem ações de 

aprendizagem colaborativas, na perspectiva que defendemos até o momento.  
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Diante dessa contestação, para a COMPONDO 2.0 emerge a noção, indexicalizada, 

do etnoformador que consiste no professor-pesquisador-da-etnopesquisa-formação. 

Assim, a constituição da ideia do etnoformador parte de contextos próprios e demandados 

para o professor pesquisador e pela etnopesquisa-formação. 

A ideia do professor pesquisador tem sido muitas vezes, relacionada ao paradigma do 

professor reflexivo que destaca a importância do professor refletir sobre a sua prática. Para 

Antônio Nóvoa, em uma entrevista cedida a TVE Brasil, SP, 2001, este paradigma é 

considerado retórico, pois para a docência a reflexão é essencial. Diante disso, o autor 

destaca que o mais importante é identificar essas práticas de reflexão e então promover 

condições formativas para que estas possam ser desenvolvidas. 

O professor pesquisador e o professor reflexivo, no fundo, correspondem a 

correntes diferentes para dizer a mesma coisa. São nomes distintos, maneiras 

diferentes dos teóricos da literatura pedagógica abordarem uma mesma 

realidade. A realidade é que o professor pesquisador é aquele que pesquisa ou 

que reflete sobre a sua prática. Portanto, aqui estamos dentro do paradigma do 

professor reflexivo. É evidente que podemos encontrar dezenas de textos para 

explicar a diferença entre esses conceitos, mas creio que, no fundo, no fundo, 

eles fazem parte de um mesmo movimento de preocupação com um professor 

que é um professor indagador, que é um professor que assume a sua própria 

realidade escolar como um objeto de pesquisa, como objeto de reflexão, com 

objeto de análise. (NÓVOA, 2001, sp) 

Nóvoa destaca ainda que a prática docente é ainda mais complexa hoje pois o 

professor  lida com saberes variados, com as tecnologias e uma complexidade social, que é 

conseqüência dos fenômenos da globalização, da ampliação do acesso a escola, da 

diversidade cultural, etc. 

[..] quando todos os alunos vão para a escola, de todos os grupos sociais, dos 

mais pobres aos mais ricos, de todas as raças e todas as etnias, quando toda essa 

gente está dentro da escola e quando se consegue cumprir, de algum modo, esse 

desígnio histórico da escola para todos, ao mesmo tempo, também, a escola 

atinge uma enorme complexidade que não existia no passado. Hoje em dia é, 

certamente, mais complexo e mais difícil ser professor do que era há 50 anos, do 

que era há 60 anos ou há 70 anos. (NÓVOA, 2001, sp)  

Diante dessa contestação, o autor afirma que a formação de professores deve ser 

continuada, num continuum, durante toda a vida profissional do docente e as ações 

formativas devem ser organizadas pelos próprios professores. Além disso, dentre as 

competências exigidas para a prática docente, destaca-se, principalmente: a competência 

da organização e as competências relacionadas à compreensão do conhecimento.  
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A competência de organização diz respeito a habilidade para organizar 

aprendizagens, inclusive aquelas que ocorrem via os meios informáticos; organização da 

turma ou da sala de aula. Ou seja, “o professor como organizador do trabalho escolar, nas 

suas diversas dimensões”, promovendo a organização como comunidade profissional. Em 

2002, Nóvoa aprofundou esta questão discorrendo sobre a necessidade do professor saber 

organizar e saber organizar-se, sendo capaz de “promover a organização de espaços de 

aprendizagem inter-pares, de troca e de partilha”, que representa mais que promoção da 

colaboração, mas a inscrição “dos princípios de coletivo e de colegialidade na cultura 

profissional dos professores” (p.25). 

[..] esta organização coletiva não passa apenas, eu insisto bem, apenas pelas 

tradicionais práticas associativas e sindicais – passa também por novos modelos 

de organização, como comunidade profissional, como coletivo docente, dentro 

das escolas, por grupos disciplinares e conseguirem deste modo exercer um 

papel com profissão, que é mais ampla do que o papel que tem exercido até 

agora. (NÓVOA, 2001, sp) 

Já a compreensão do conhecimento está relacionada à necessidade do professor 

compreender o conhecimento, reorganizá-lo, ressignificá-lo, traduzir e transduzir
32

, 

transportando-o em situação didática em sala de aula (ou no AVA), tornando-o capaz de 

ensinar um grupo de alunos. Neste sentido, destacamos que além do conhecimento 

cientifico e pedagógico o professor deve possuir o conhecimento denominado profissional, 

que consiste naquele produzido durante a prática docente, feito na experiência e na 

reflexão sobre essa experiência. 

É urgente que os dispositivos de formação criem condições para que o 

conhecimento seja percebido como uma construção social, portanto técnica, 

política e moral. Somos nós, homens, mulheres, social, cultural e historicamente 

constituídos, que fabricamos os conhecimentos ditos científicos, entre outros, 

bem como criamos uma cultura a partir deles e, quando necessário, os 

transformamos em currículo e em conhecimentos pretensamente formativos. 

Cultivar essa perspectiva nos processos formativos é um caminho potente para a 

transformação da qualidade da formação (MACEDO, 2011, p.27) 

A reflexão da docência pelo professor, assim como o desenvolvimento destas e de 

outras competências essências à sua prática podem ser viabilizadas a partir da criação de 

um conjunto de condições, regras, lógicas de trabalho, em especial, das lógicas de trabalho 

coletivo dentro das instituições de ensino, a partir das quais, através da reflexão, troca de 

experiências e partilha, torne-se possível “dar origem a uma atitude reflexiva da parte dos 

                                                           
32

 Teresinha Fróes Burnham conceitua o termo transdução como a transformação de um conhecimento 

específico em conhecimento público em um ato de tornar público um conhecimento que até então só era 

compreendido por alguns, geralmente especialistas.  
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professores” (NÓVOA, 2001, sp). Neste sentido, o compartilhamento das experiências 

entre os professores é considerado pelo autor como ato muito importante no processo 

formativo, desde que essas experiências através de análises (individual, coletiva e em 

situações de formação) sistêmicas das práticas, possam ser transformadas em 

conhecimento. A partir dessa compreensão Nóvoa destaca que a “experiência, por si só, 

pode ser uma mera repetição, uma mera rotina, não é ela que é formadora. Formadora é a 

reflexão sobre essa experiência, ou a pesquisa sobre essa experiência” (2001, sp).  

O que é significativo é sabermos que não teremos jamais soluções absolutas no 

que concerne as coisas da educação, e que a intercriticidade quer trazer a 

dignidade da experiência coletivizada como um encontro de seres inacabados em 

busca de identificações e realizações dignificantes (MACEDO, 2007, p. 120). 

Da etnopesquisa-formação para a constituição da ideia do etnoformador destaca-se o 

fato do processo de pesquisa ocorrer no âmbito da coletividade, como citado 

anteriormente. A prática reflexiva e democrática inerente a esses etnopesquisadores 

também se configura como uma competência para o etnoformador, assim como se 

identifica no discurso sobre a postura do professor pesquisador. Ademais, os dispositivos 

de pesquisa da etnopesquisa crítica e, por sua vez, da etnopesquisa-formação são os 

mesmos adotados pelo etnoformador em sua pesquisa - prática docente.  

Sendo assim, o etnoformador é o professor pesquisador, da etnopesquisa-formação, 

que conhece melhor o cotidiano da sua escola ou universidade, e faz uso, durante a sua 

prática docente, da interpretação contextualizada, estando implicado com a coletividade 

(outros atores/autores curriculares); refletindo sobre a sua prática e outras problemáticas 

presentes nesses espaços de aprendizagem; coletando e validando dados dinamicamente e 

coletivamente, através, por exemplo, da promoção de fóruns de discussão; de entrevistas 

em profundidade; da observação participante; da promoção de grupos focais; da elaboração 

dos diários de campo; entre outros.  

Ressaltamos então que a noção do etnoformador está contextualizada na ideia de que 

nós aprendemos com os outros. Nesse sentido, defendemos com este termo o 

fortalecimento de relações interativas entre professores que em sua prática docente, 

colocam-se não apenas como professores, mas como pesquisadores da etnopesquisa-

formação, estando em formação continuada, constituindo o que Nóvoa denomina de 

comunidade profissional. Sendo essa comunidade um espaço de aprendizagem focado no 

ato de pensar juntos, a fim de promover condições formativas que possibilitem a estes 
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sujeitos autorizar - sem constantemente ao narrar
33

, explorar e criar, conforme 

argumentado por Macedo (2007). 

Neste sentido, seria recomendável que as estratégias pedagógicas pleiteassem 

como centro dos dispositivos de aprendizagem as interações dialógicas, com 

uma ineliminável valorização do outro com o qual aprendemos. Nestes termos, 

se percebe os seres que aprendem como construtores, cujas construções 

melhoram através do uso de instrumentos, interação social e pensamento 

recursivo. Como conseqüência, um currículo baseado na experiência com o 

trabalho com símbolos (especialmente a linguagem),, no diálogo público e na 

reflexão, possibilita-se para aquele que aprende autorizar-se constantemente a 

narrar-explorar-criar. (grifo nosso, p.142) 

Desta forma, a ideia do etnoformador pautada na formação como movimento 

dinâmico, crítico, democrático e altamente influenciado pelo cotidiano é mais uma luta por 

uma formação marcada pela “valorização autêntica da experiência, do vivido e da 

temporalidade como reflexões e recursividades seminais para a teorização da prática” 

(MACEDO, 2002, p.161). O que se caracteriza por um caminho contrário ao exercido, 

durante muito tempo, pelo ensino conservador no qual a realidade era tratada como algo 

estático, desprovida de movimentos e sendo abordada como se representasse algo alheio à 

experiência existencial dos estudantes e, inclusive, dos professores, como sinalizado 

enfaticamente por Freire (1970):  

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem 

comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à 

experiência existencial dos educandos vem sendo, realmente, a suprema 

inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece 

como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é 

"encher” os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são 

retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em 

cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia da 

dimensão concreta que devia ter ou se transforma em palavra oca, em 

verbosidade alienada e alienante. Dai que seja mais som que significação e, 

assim, melhor seria não dizê-la. (p.33) 

 

Neste sentido, a noção do etnoformador é a nossa primeira luta contra a “política de 

imposição que estamos acostumados a realizar nos campos curriculares e formativos” 

(MACEDO, 2011, p.42) e voltará a ser aprofundada no capítulo 5. 

 

                                                           
33

 “A narrativa que torna a formação dizível, visível é considerada como constitutiva do próprio sujeito em 

formação e não uma simplificada maneira de alguém realizar uma prestação de contas a outrem e com isso 

ter seu destino selado por um ato de autoridade solipsista. Assim, narrar é re-existir. Da perspectiva 

etnometodológica, é uma maneira de por ”ordem” no existir”. (MACEDO, 2011, p.116) 



88 

 

3.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo teve como finalidade apresentar o currículo, na perspectiva 

multirreferencial e complexa, e a formação, considerando as nossas itinerâncias e 

errâncias no campo da EaD. Esta discussão objetivou apoiar a construção da noção do 

etnoformador, que foi iniciada aqui, e fornecer um referencial teórico essencial para a 

construção do próximo capítulo. 

No capítulo 4 serão demonstrados os conceitos de comunidades e redes de 

aprendizagem, considerando a interação cultural presente em iniciativas de EaD. Neste 

momento, serão apresentados trabalhos relacionados e possibilidades pedagógicas e 

tecnológicas, a serem adotadas na COMPONDO 2.0, que apoiem o acolhimento da 

diversidade cultural, visando o estimulo à interação, a colaboração e a minimização da 

distância geográfica que separa os envolvidos em cursos a distância.  
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4 UMA COMPOSIÇÃO ENTRE REDES, COMUNIDADES DE 

APRENDIZAGEM E DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 

CONSIDERANDO A INTERAÇÃO CULTURAL EM EAD. 
 

Eu só sei, 

que havia um mar à vista ali. 

 

Djavan – Mar à Vista 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir a interação cultural em EaD, objetivando 

nortear a discussão apresentada na sequência a respeito das redes e comunidades virtuais 

de aprendizagem. O debate é trazido aqui, com finalidade de identificar possibilidades 

pedagógicas e tecnológicas, a serem adotadas na COMPONDO 2.0, de acolhimento da 

diversidade cultural, visando o estimulo à interação, a colaboração e a minimização da 

distância geográfica que separa os envolvidos em cursos a distância. 

Em assim sendo, o capítulo está organizado da seguinte forma. A seção 4.1 apresenta 

algumas teorias da EaD, citando a Teoria da Industrialização de Otto Peters; a Teoria da 

Autonomia e Independência Intelectual de Charles Wedemeyer e Michael Moore (1993), 

bem como, a Teoria da Interação e da Comunicação. Essas teorias foram discutidas, a fim 

de indicar quais princípios teóricos foram considerados na elaboração da COMPONDO. 

Em seguida, na seção 4.2 discorremos sobre o tema interações culturais e EaD. 

Inicialmente foram abordadas as noções de cultura, diversidade cultural, multiculturalismo, 

interculturalismo e transculturalismo que foram eleitas por nós. Sequencialmente, 

indicamos as contribuições de trabalhos relacionados que discutem a interação cultural em 

EaD, visando se observar alternativas encontradas nessas pesquisas que podem significar 

contribuições valiosas na elaboração da COMPONDO 2.0.  

Por fim na seção 4.3 intitulada por Colaboração na Web: redes, comunidades de 

aprendizagem e dispositivos tecnológicos discutimos os conceitos de redes e 

comunidades de aprendizagem a partir, principalmente das idéias concebidas por Wenger 

(1998 e 2002) a respeito das comunidades de prática. A subseção 4.3.1, a respeito dos 

dispositivos tecnológicos, anuncia algumas alternativas, disponíveis a partir da web 2.0, 

que propiciam a minimização da distância geográfica entre estudantes e formadores através 

do estimulo à interação, do acolhimento da diversidade cultural, da colaboração e, ainda, 
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podem auxiliar na garantia do empenhamento mútuo, do empreendimento partilhado e do 

repertorio partilhado. Concluimos com a síntese do capítulo. 

 

Figura 10: Mapa conceitual do Capítulo 4 

 

4.1 ALGUMAS TEORIAS DA EAD 

 

As crenças e idéias de alguns educadores a respeito da EaD, têm  sido sistematizadas 

em teorias que veem sendo apresentadas por pesquisadores da área, com finalidade de 

orientar os estudos e a compreensão sobre essa modalidade de ensino. Nesse sentido, em 

1983, Desmond J. Keegan, em sua obra “Distance Education: International Perspectives” 

discorreu sobre modelos teóricos: a) Teoria da Industrialização; b) Teorias da Autonomia e 

Independência Intelectual; c) Teorias da Interação e Comunicação.  

A Teoria da Industrialização foi elaborada por Otto Peters (Alemanha) e considera 

a EaD como uma alternativa para a promoção, de maneira industrializada, do 

ensinoaprendizagem a distância (MUGNOL, 2009). Sobretudo porque, segundo Peters, a 

elaboração do material didático e sua distribuição em escala, assim como a “administração 

e coordenação das atividades de elevado número de alunos, dispersos geograficamente, 

com seus respectivos tutores” assemelham-se aos procedimentos industriais da época. 

(PRETI, 2002, p.8).  

Sobre essa teoria, é consenso da maioria dos pesquisadores da área, que a mesma 

baseia na homogeneização do ato de ensinar e aprender, partindo do pressuposto que todos 

os estudantes aprenderão da mesma forma, a partir de um mesmo material didático e 

realizando as mesmas atividades pedagógicas. Ou seja, o modelo não considera as 

individualidades, diferenças contextuais, afetivas e culturais dos estudantes. Além disso, 
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sobre o uso das TIC a teoria defende a sua adoção para a transmissão de informação, como 

foco na instrução.   

As Teorias da Autonomia e Independência Intelectual foram apresentadas por 

Charles Wedemeyer (EUA) e Michael Moore (Reino Unido). No geral, essas teorias defendem 

o ensinoaprendizagem centrado no estudante e compreende a educação ”como processo de 

caráter fundamentalmente individualizado, em que os adultos têm capacidade para decidir 

sobre sua própria aprendizagem e a maneira de conduzi-la” (PRETI, 2002, p.11). 

Dentre as propostas apresentadas aqui está a noção de distância transacional
34

 

elaborada por Moore (1993). Segundo o autor, a EaD, que ele denomina de transação, 

ocorre em um ambiente onde estudantes e formadores estão distantes geograficamente. 

Dessa forma, a separação física dos envolvidos “conduz a lacunas de ordem psicológica e 

comunicacional” provocando, muitas vezes, ruídos de comunicação.   

Para diferenciar a distância geográfica da distância transacional, Moore, diz que a 

segunda, vai além da distância física e temporal, sendo considerada pedagógica.  

A distância, que pode afastar ou aproximar as pessoas, se refere à mediação 

pedagógica, sendo designada por Moore como “distância transacional”, cuja 

amplitude pode ser medida pelo nível do diálogo educativo que pode variar de 

baixo a frequente e pelo grau da estrutura variável entre rígida e flexível 

(BOUCHARD, 2000, p. 76)   

 

Quando o autor caracteriza a relação pedagógica entre estudantes e formadores, 

destaca três variáveis que devem ser consideradas: a) Diálogo Educacional; b) Estrutura 

do programa; c) Autonomia do aluno. O Diálogo refere-se a uma ou mais interações 

entre estudantes e formadores, sendo uma construção intencional, também considerada 

interação positiva na qual, cada parte é um ouvinte respeitador e ativo, além de responsável 

por contribuir e construir contribuições para outra parte ou partes (KEAGEN, 1993). Para a 

ocorrência do diálogo, deve-se analisar o meio de comunicação utilizado em sua 

realização, porque ele influenciará na extensão e qualidade do diálogo, ou seja, na distância 

transacional da relação pedagógica. Para tanto, a escolha dos dispositivos tecnológicos 

comunicacionais precisa ser realizada cuidadosamente, considerando as potencialidades de 

cada recurso. Por exemplo: a televisão possibilita a comunicação unidirecional, enquanto o 

                                                           
34 “O conceito “transação” (transaction) foi utilizado por Dewey e Bentley (1949) para destacar a dinâmica 

entre o cognoscente (o sujeito com capacidade para) e o conhecido (o objeto do conhecimento)”. (PRETI, 

2002, p.13) 
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correio eletrônico e a webconferência permitem comunicação bidirecional, subsidiando a 

produção colaborativa do conhecimento. 

Com referência a estrutura do programa, Moore (1993) diz que esse descreve o 

grau de rigidez ou flexibilidade do programa (métodos e estratégias) de 

ensinoaprendizagem. Ou seja, o quanto o programa pode ser adaptado às necessidades 

individuais dos estudantes. Destaca-se ainda que a estrutura, assim como o diálogo, é 

influenciada pelos meios de comunicação, ambiente emocional, gestão da instituição 

educacional e personalidade dos estudantes e dos formadores. Quanto mais estruturados 

forem os meios de comunicação adotados e material didático apresentado, menor será o 

diálogo entre os envolvidos. Nesse caso, os estudantes precisam ser mais autônomos.  

Em relação à autonomia do aluno Moore destaca que a mesma está associada com a 

distância transacional. Ou seja, quando maior a distância, maior a autonomia. Além disso, 

está relacionada à capacidade do estudante em determinar seus objetivos, suas experiências 

de aprendizagem e suas decisões em relação à avaliação do programa.  

As Teorias da Interação e da Comunicação, abarcam a teoria da conversação 

didática guiada (Holmberg), a noção da distância transacional (Moore), já citada, a teoria 

da presença transacional (Shin) e vem sendo considerada por alguns pesquisadores da área 

como sendo alternativa para se repensar o modelo comunicacional da educação a distância. 

A teoria de Börje Holmberg considera a comunicação como uma ação educativa (PRETI, 

2002). Ou seja, o material didático deve ser construído em conformidade com estruturas de 

diálogos capazes de motivar o estudante em sua aprendizagem. Resumidamente, a teoria de 

Holmberg, está pautada na dialogicidade e define dois níveis de comunicação, a real e a 

simulada. A simulada se estabelece quando o estudante interage com o material didático, a 

real ocorre quando o estudante interage com o formador, a partir do uso de algum recurso 

tecnológico, como o Fórum. Já a Teoria da Presença Transacional proposta por Namin 

Shin, está orientada para as relações firmadas entre estudantes-estudantes, estudantes-

professores e estudantes-instituição. 

Recorre, então, ao conceito de presença transacional que corresponderia ao grau 

com que o aluno percebe a disponibilidade dos outros atores numa situação de 

formação a distância, de estar em relação com eles (connectedness). Ultrapassa a 

percepção de sua situação geográfica em relação aos outros (telepresença) e o 

sentimento de intimidade e proximidade afetiva (togetherness) para compartilhar 

o tempo ou o espaço (presença social). (PRETI, 2002, p. 16) 
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De forma geral, as teorias de interação e comunicação estão fortemente ligadas à 

adoção das TIC, para subsidiar a midiatização dos conteúdos didáticos, o 

compartilhamento do conhecimento e a formação de redes de colaboração por estudantes e 

formadores. Além disso, essas teorias direta ou indiretamente tendem a possibilitar o 

acolhimento das individualidades, diferenças contextuais, afetivas e culturais dos 

estudantes e dos formadores participantes de cursos a distância.  

A COMPONDO foi elaborada a partir dessa teoria e é partindo dessa compreensão 

que as próximas seções foram construídas. 

 

4.2 INTERAÇÃO CULTURAL E EAD 

Os processos de ensino e aprendizagem são influenciados por valores 

fundamentais, crenças e atitudes, bem como estilos cognitivos e de comunicação 

e padrões lingüísticos, predominantes de uma cultura. Além disso, o processo 

educativo, seja formal ou informal, é igualmente afetado pela condição 

socioeconômica do aluno, a pressão dos colegas, a natureza da relação entre os 

grupos dominantes e das minorias, bem como o impacto da tecnologia na 

sociedade. Independentemente de como a educação é definida, a partir de uma 

perspectiva cultural pode ser visto como o meio pelo qual cada sociedade tenta 

transmitir e perpetuar a sua noção de vida boa, que é derivado de crenças 

fundamentais da sociedade sobre a natureza do mundo, conhecimentos e valores. 

Estas crenças variam de sociedade para sociedade e de cultura para cultura. (PAI 

E ADLER, 2001, p. 4) 
 

O reconhecimento da importância em se considerar questões culturais quando se 

dispõe a pesquisar, analisar e propor inovações no campo da EaD tem sido  consenso de 

um amplo número de pesquisadores. Essas discussões vêm sendo ampliadas diante da 

adoção cada vez mais frequente e intensa das tecnologias avançadas da comunicação e da 

informação, presentes na Internet; sobretudo porque, como destaca Santaella, 

[...] quaisquer meios de comunicações ou mídias são inseparáveis das suas 

formas de socialização e cultura que são capazes de criar, de modo que o advento 

de cada novo meio de comunicação traz consigo um ciclo cultural que lhe é 

próprio (2002, p. 45-46). 

 

Ademais, nesse cenário, observamos que a interação entre culturas vem sendo eleita 

como questão central para diversas pesquisas em EaD, já que os cursos oferecidos nessa 

modalidade, a partir do uso das TIC, geralmente contam com a participação de estudantes 

oriundos de diferentes cidades, estados, países e até continentes. Além disso, o interesse 

pelo tema decorre principalmente da compreensão por vários pesquisadores da área, 
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quando afirmam que um dos motivos mais significativos para os altos índices de evasão 

em cursos a distância, tem sido o não acolhimento da diversidade cultural.  

O debate em questão tem se configurado como um campo complexo e polissêmico 

que traz a tona uma variedade de termos definidos e entendidos de diferentes formas 

(Fleuri, 2006). No quadro 1 apresentamos noções sobre cultura, diversidade cultural, 

multiculturalismo, interculturalismo e transculturalismo, as quais tomamos como base para 

a nossa compreensão de interação cultural. Destacamos ainda que para a elaboração da 

COMPONDO, levamos em consideração a interação entre culturas de forma geral, com 

foco no acolhimento da diversidade cultural. 

 

Quadro 1:Noções de cultura, diversidade cultural, multiculturalismo, interculturalismo e 

transculturalismo 

Termo Noção Autor/Ano 

Cultura É o conjunto histórico e geograficamente definido das 

instituições características de uma determinada sociedade, 

designando não somente as tradições artísticas, científicas, 

religiosas e filosóficas de uma sociedade, mas também suas 

técnicas próprias, seus costumes políticos e os mil usos que 

caracterizam a vida cotidiana. (p.61) 

É um fenômeno dinâmico e que se ressignifica à medida 

que os indivíduos interagem com diferentes contextos. (p.1) 

Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (o que 

eu chamaria símbolos, ignorando as utilizações provinciais), 

a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos 

casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, 

as instituições ou os processos; ela é um contexto,algo 

dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível 

– isto é, descritos com densidade (p.10) 

Japiassú e 

Marcondes (1996) 

 

Zwierewicz e 

Vallejo (2006) 

 

Geertz (1989) 

 

Diversidade Cultural A diversidade, do ponto de vista cultural, pode ser entendida 

como a construção histórica, cultural e social das diferenças. 

Ela é construída no processo histórico-cultural, na adaptação 

do homem e da mulher ao meio social e no contexto das 

relações de poder (p.30) 

Gomes (2008) 

Multiculturalismo Trata-se de ir além da valorização da diversidade cultural 

em termos folclóricos ou exóticos, para questionar a própria 

construção das diferenças e, por conseguinte, dos 

estereótipos e preconceitos contra aqueles percebidos como 

“diferentes” no seio de sociedades desiguais e excludentes 

(p.61). 

O termo multiculturalismo se refere a natureza 

culturalmente diversa da sociedade. 

Canen (2002) 

 

 

UNESCO (2007) 

Interculturalismo A perspectiva intercultural reconhece e assume a 

multiplicidade de práticas culturais, que se encontram e se 

confrontam na interação entre diferentes sujeitos. E isto 

coloca um problema de conhecimento: como entender 

Fleuri (2001) 
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logicamente esta relação de unidade e pluralidade? Cada 

sujeito constrói sua identidade a partir de histórias e de 

contextos culturais diferentes. A relação entre diferentes 

sujeitos constitui um novo contexto intercultural. (p.142). 

Diálogo de Iguais.  

 

 

 

Sallán (2004) 

Transculturalismo Configura uma nova proposta que consiste em perceber o 

todo (a população mundial, submetida à economia 

globalizada e às redes de informação) e suas relações com as 

partes, que são as culturas, respeitando-as e permitindo que 

elas dialoguem com o todo, na construção de um mundo 

mais equilibrado em termos de troca de conhecimentos. 

(p.75) 

Lucchesi (2011) 

 

A partir desse entendimento e segundo Zwierewicz e Vallejo (2006), ao constatar a 

coexistência de “múltiplas culturas em espaços presenciais ou virtuais, cabe à educação 

formal atual funções específicas para superar a política assimilacionista, segregadora e 

legitimadora da imposição da cultura dominante” (p.4). Diante disso, diversos 

pesquisadores de EaD passaram a direcionar seus esforços na proposição de alternativas, 

principalmente, pedagógicas e tecnológicas,  que sejam capazes de garantir a interação 

cultural (seja pelo multiculturalismo, interculturalismo ou transculturalismo), acolhendo a 

diversidade cultural apresentada pelos estudantes e formadores envolvidos nesses cursos.  

Através de uma consulta na web, principalmente em anais de conferências e 

periódicos internacionais que apresentam interesse em EaD,  buscando pela palavra-chave 

“cross cultural” unida às palavras “e-learning”, “Distance learning”, “Online Learning” e 

variações, encontramos um amplo número de publicações que abordam questões sobre 

interações culturais relacionadas a EaD. Dentre as publicações localizadas estão 

apresentadas, no quadro 2, aquelas que abordam questões mais próximas as de interesse 

desta tese
35

.  

                                                           
35

 A primeira etapa desta pesquisa consistiu na relação de artigos pelo título, e, em seguida, tradução dos 

resumos. Após a leitura dos mesmos, os artigos foram novamente selecionados, sendo escolhidos os que 

apresentavam uma relação mais próxima aos interesses desta tese. Na segunda etapa, os artigos foram lidos 

na íntegra para definição da categoria e recorte dos trechos chaves, para este trabalho. Alguns dos artigos 

selecionados não foram publicados em conferências ou periódicos, mas, foram citados por artigos presentes 

nesses meios. 
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Quadro 2: Publicações destacadas 

Titulo Palavras-chaves Categoria Referencia Aano 

The World Wide Web in education: 

issues related to cross-cultural 

communication and interaction‟ 

n/t Questões 

Gerais 

Collis, Betty and E Remmers (1997) „The World Wide Web 

in education: issues related to cross-cultural 

communication and interaction‟, in BH Khan (ed.) Web-

Based Instruction, Englewood Cliffs, NJ: Educational 

Technology Publications, pp.85–92 

1997 

Cultural Diversity and Transnational 

Flexibility Delivery 

 

n/t Design 

Educacional 

Ziguras, C. 1999 'Cultural diversity and transnational 

flexible delivery', in J. Winn (ed) ASCILITE99 -

Responding to Diversity: Proceedings from the 16th 

Annual Conference of the Australasian Society for 

Computers in Learning in Tertiary Education, Brisbane: 

Queensland University of Technology 

1999 

Cross-Cultural Adaptation of e-

Learning Contents: a Methodology 

cross cultural e-Learning, adaptation, multi 

agents system 

Sistemas 

Inteligentes 

Blanchard, E., Razaki, R., Frasson, C.: Cross-cultural 

adaptation of e-Learning contents: a methodology. 

International Conference on E-Learning. (2005). 

2005 

Cross-Cultural Collaborative Online 

Learning:When the West Meets the 

East 

Cross-cultural, Online Learning, 

Collaboration 

Abordagem 

Pedagógica 

Chen, S. J., Hsu, C.L., & Caropreso, E. J. (2006). Cross-

cultural collaborative online learning:When the west 

meets the east. International Journal of Technology in 

Teaching and Learning,2(1), 17-35. 

2006 

Cultural Competence and 

Instructional Design: Exploration 

Research into the Delivery of Online 

Instruction Cross-Culturally 

n/t Design 

Educacional 

ROGERS, P., GRAHAM, C., MAYES, C. « Cultural 

competence and instructional design », dans F. Sudweeks, 

H. Hrachovec, C. Ess (dir.), Fifth international 

conference on cultural attitudes towards technology and 

communication 2006. Perth : Murdoch University, p. 180-

201. 

2006 

Cross-Cultural Delivery of e-

Learning Programmes: Perspectives 

from Hong Kong 

n/t Conteúdo 

Didático 

Wong, A.L.: Cross-Cultural delivery of e-Learning 

Programmes: Perspectives from Hong Kong. The 

International Review of Research in Open and Distance 

2007 
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Learning 8(3) (2007) 

Cross-cultural differences in 

perceptions of e-learning usability: 

An empirical investigation. 

n/t IHC Zaharias, P. Cross-Cultural Differences in Perceptions of 

–leaning Usability: An Empirical Investigation. 

International Journal of Technology and Human 

Interaction, v. 4, issue 3, ed.Bernd Carsten Stahl, IGI 

Global, 2008. 

2008 

Towards Modeling Knowledge of 

Cultural Differences and Cross-

Linguistic Influence in Computer-

Assisted Language Learning 

Culture (CALL), cross-linguistic influence, 

interference (language), learner errors 

(language), ontological engineering 

Linguística Allard, Danièle, Jacqueline Bourdeau, and Riichiro 

Mizoguchi. "Towards Modeling Knowledge of Cultural 

Differences and Cross-Linguistic Influence in Computer-

Assisted Language Learning (CALL)." CATS 2008: 

Workshop on Culturally-Aware Tutoring Systems. 2008. 

2008 

 Discerning Culture in E-Learning  

and in the Global Workplaces 

E-learning, culture, cultural challenges, 

virtual learning, knowledge design. 

Questões 

gerais 

Olaniran, B. (2009). Discerning culture in e-learning and 

in the global workplaces. Knowledge Management & E-

Learning: An International Journal, 1(3), 180–195 

2009 

Adaptation-Oriented Culturally-

Aware Tutoring Systems: When 

Adaptive Instructional Technologies 

Meet Intercultural Education 

n/t Sistemas 

Inteligentes 

Blanchard, E. G. (2009). Adaptation-Oriented Culturally-

Aware Tutoring Systems: When Adaptive Instructional 

Technologies Meet Intercultural Education, H. Song and 

T. Kidd (eds), Handbook of Research  on Human 

Performance and Instructional Technology, Hershey: 

PA, Information Science Reference. 

2009 

Cross-Cultural Issues in Online 

Learning 

n/t Questões 

Gerais 

Rogers, P. Clint, and M. J. Wang. "Cross-cultural issues in 

online learning."Encyclopedia of Distance and Online 

Learning (2009). 

2009 

Cross Cultural Learning and 

Development Strategy2009 - 2012 

n/t Abordagem 

Pedagógica 

Queensland Health. Cross Cultural Learning and 

Development Strategy 2009-2012: Background paper. 

Division of the Chief Health Officer, Queensland Health. 

Brisbane 2010. 

2010 

Cross-border e-learning: linguistic, 

cultural and technological problems 

n/t Linguística Santos, Andreia (2010). Cross-border e-learning: 

linguistic, cultural and technological problems. In: 

2010 
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GUIDE International Seminar on Virtual Higher 

Education, 14-15 Oct 2010, Florianis, Brazil. 

A cross-cultural study of teacher 

perspectives on teacher roles and 

adoption of online collaborative 

learning in higher education 

Teacher perspective; online collaborative 

learning; social constructivism; teacher roles; 

cultural context 

Abordagem 

Pedagógica 

Zhu, C. & Valcke, M. (2010). A cross-cultural study of 

teacher perspectives on teacher roles and adoption of 

online collaborative learning in higher 

education. European Journal of Teacher Education, 33 

(2), 147-165. (ISI/SSCI) (IF: 0.566) 

2010 

Learner Analysis Framework for 

Globalized E-learning. 

Distance learning; learner analysis cultural 

analysis; globalized e-learning; learner 

analysis frameworks; instructional design 

Design 

Educacional 

Saxena, Mamta. "Learner Analysis framework for 

Globalized E-Learning." Ann Arbor 1001 (2010): 48106-

1346. 

2011 

Cross-Cultural Collaborative Online 

Learning: If You Build it, Will They 

Come? 

n/t Abordagem 

Pedagógica 

Chen, S.J., Caropreso, E. & Hsu, A. (2012). Cross-

Cultural Collaborative Online Learning: If You Build it, 

Will they Come?. In  Global Partners in Education 

Journal.  April 2012, Vol.2 No.1, pp. 25-41 

2012 
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No quadro anterior, notamos que das 20 publicações destacadas, 04 tratam da 

abordagem pedagógica para EaD, levando em consideração questões de interação 

cultural; 03 propõem atualizações no design educacional de forma a subsidiar a 

diversidade cultural; 02 apresentam sistemas inteligentes como alternativas para a 

promoção da interação cultural em cursos a distância; 02 tratam de questões sobre a 

linguística e a diversidade cultural em EaD; 01 discorre sobre a adaptação do conteúdo 

didático de acordo com a diversidade cultural; 01 aborda questões sobre demandas e 

limites da interação humano-computador (IHC) para usuários de diferentes culturas, e; 

03 exibem um debate sobre interação cultural e a EaD, sem direcionar a discussão para 

apenas um ou dois aspectos.  

Das publicações pesquisadas e inclusive das destacadas não encontramos 

nenhuma que aborde a questão central desta tese; ou seja, a formação docente 

considerando a interação cultural em EaD. De qualquer forma, consideramos ser 

pertinente comentar algumas das publicações, pois as mesmas contribuíram direta ou 

indiretamente para a elaboração da segunda versão da COMPONDO (conforme 

apresentaremos no capítulo 5). 

O artigo “Discerning Culture in E-Learning and in the Global Workplaces” 

(Olaniran, 2009) cita Dunn&Marinetti (2007), para destacar a importância em se 

considerar as questões culturais relacionados a adoção de dispositivos tecnológicos em 

cursos a distância. Nessa obra, os autores trouxeram alguns exemplos de ruídos 

comunicacionais devido a divergências culturais: o uso dar cor vermelha para identificar 

um erro na correção de uma avaliação significa para estudantes do Leste Asiático “boa 

sorte”; a escolha da cor branca para o fundo de páginas de um AVA, enquanto que para 

alguns representa uma cor relaxante para estudantes japoneses representa luto.  

Em “Cross-Cultural Adaptation of e-Learning Contents: a Methodology” 

(BLANCHARD, 2005) os autores apresentam um sistema denominado Sistema 

Culturalmente Consciente (CAWAS), que se baseia em uma metodologia para adaptar o 

conteúdo didático, considerando o perfil cultural dos estudantes, adotando a tecnologia 

de Agentes Inteligentes (denominados pelos pesquisadores como Agentes 

Culturalmente Inteligentes – CIA).  

O trabalho intitulado “Cultural Competence and Instructional Design: 

Exploration Research into the Delivery of Online Instruction Cross-Culturally” 

(ROGERS, 2006) chama a atenção para o aumento do interesse sobre a interação 

cultural e tecnologia educacional e defende a importância de se ter uma abordagem mais 
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dinâmica para o design educacional de cursos EaD, visando atender as predisposições 

culturais dos estudantes, bem como as individualidades, e; a necessidade de mudança 

constante do curso diante dessas demandas. Adicionalmente, os autores citam o trabalho 

de Hofstede (1991) a respeito das cinco dimensões da variabilidade cultural (Distância 

do Poder
36

, Individualismo
37

, Masculinidade
38

, Aversão à incerteza
39

, e Dinamismo 

Confuciano
40

), mas destaca que, apesar dessa ser uma contribuição valiosa, baseia-se 

em diferenças culturais nacionais. 

Da mesma forma, em “Cross-Cultural Issues in Online Learning” (ROGERS, 

2009) discorre-se sobre as dimensões propostas por Hofstede (1991) e se posiciona em 

relação ao significado do termo cultura, como uma estrutura para as expectativas e 

valores comuns, identificando como as pessoas vivem e operam em um contexto 

compartilhado com os outros. Adicionalmente, ao citar Wang & Kang, 2006 e Wang, 

2007 os autores destacam que os atributos culturais dos estudantes afetam a forma como 

estes percebem o AVA e como eles se apresentam cognitivamente, socialmente e 

emotivamente. Por fim, afirmam que a superação desses desafios é um processo muitas 

vezes descrito como o desenvolvimento de competências culturais (ou interculturais). 

Em “Cross Cultural Learning and Development Strategy2009 - 2012” 

(QUEENSLAND HEALTH, 2010) os autores focam a sua investigação para a área de 

saúde e definem competência cultural como sendo: 

[...] refere-se à consciência, conhecimentos, habilidades, práticas e processos 

necessários por indivíduos, profissões, organizações e sistemas para 

funcionar de forma eficaz e adequada em situações caracterizadas pela 

diversidade cultural em geral e, em particular, em interações com pessoas de 

diferença culturas (QUEENSLAND HEALTH, 2010, p.3). 

Sendo assim, destacam que para um indivíduo ser considerado competente 

culturalmente deve ser capaz de (QUEENSLAND HEALTH, 2010): 

 

                                                           
36

 “o quanto membros menos poderosos de instituições e organizações aceitam que o poder seja 

distribuído desigualmente”. (Hofstede, 1980 apud Beekun, Stedham et al., 2000).  
37

 “descreve a tendência que as pessoas tem em se preocuparem apenas com seus próprios e imediatos 

interesses familiares” (Hofstede, 1980 apud Beekun, Stedham et al., 2000). 
38

 “é uma orientação à afirmação ou competição, bem como uma distinção de papéis sexuais, e o seu 

inverso é uma atitude mais modesta e cuidadosa para com outros.” (Hofstede, 1991b). 
39

 “aponta um sentimento de desconforto em situações desestruturadas ou incomuns, enquanto seu inverso 

mostra tolerância a circunstâncias novas ou ambíguas” (Hofstede, 1991b). 
40

 “é uma aceitação da legitimidade da hierarquia e da valorização da perseverança e economia, tudo sem 

a indevida ênfase na tradição e nas obrigações sociais que poderiam impedir iniciativa nos negócios” 

(Hofstede, 1991b). 
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a) Exercer a autorreflexão. Ou seja, ser capaz de:  

 Considerar o que sua própria cultura é e como você se sente sobre 

diferentes crenças e valores culturais; 

 Demonstrar compreensão complexa sobre a noção de "cultura"; 

 Realizar autoavaliação cultural para identificar a própria cultura, e 

posicionar-se de acordo com as suas crenças culturais; 

 Realizar avaliação das culturas organizacionais e profissionais a 

que pertence. 

b) Apresentar compreensão cultural. Ou seja, ser capaz de: 

 Obter melhor entendimento da cultura e potenciais diferenças 

culturais; 

 Realizar avaliação do usuário para determinar a cultura e 

acomoda-las às diferentes necessidades; 

 Identificar modelos explicativos a respeito do usuário e responder 

apropriadamente; 

 Compreender que comportamentos de consumo diferentes podem 

ser influenciados pela cultura; 

 Empregar autorreflexão para explorar as diferenças e semelhanças 

entre as culturas; 

c) Considerar o contexto. Ou seja, ser capaz de: 

 Reconhecer e considerar a gama de fatores sociais e econômicos 

que podem impactar sobre os usuários;  

 Entender o impacto da migração e exílio de indivíduos; 

 Considerar a interação de outros fatores individuais, como gênero, 

sexualidade, idade; 

 Compreender que os indivíduos podem não se identificar com a 

própria cultura, ou a de seus pais; 

 Compreender que existem diferenças dentro das culturas. 

d) Comunicar-se. Ou seja, ser capaz de: 

 Ser sensível e adaptável a diferentes normas culturais em relação 

à comunicação verbal e não-verbal; 

 Comunicar-se de forma eficaz pelas culturas; 
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 Estar ciente e vencer as barreiras potenciais à comunicação inter-

cultural eficaz; 

 Fornecer informações de maneiras culturalmente adequadas e 

específicas; 

 Evitar fazer suposições ou juízos de valor sobre indivíduos com 

base em seu estilo de comunicação; 

 Avaliar a necessidade de um intérprete e estar apto para trabalhar 

de forma eficaz com intérpretes. 

e) Colaborar. Ou seja, ser capaz de: 

 Construir relacionamentos de confiança com indivíduos em 

diferentes culturas; 

 Envolver os usuários de diversas culturas em processos decisórios 

e colaborativos; 

 Facilitar as ligações com organizações comunitárias e outras 

agências; 

 Estar habilitado para o estabelecimento formal e informal de 

redes de colaboração. 

Por fim, o artigo intitulado “Adaptation-Oriented Culturally-Aware Tutoring 

Systems: When Adaptive Instructional Technologies Meet Intercultural Education” 

(BLANCHARD, 2009) além de discutir como a cultura impacta na forma como os 

indivíduos interagem com os colegas e ambiente, os autores citam as diretrizes da 

UNESCO (2007), as quais abordam os requisitos que devem ser atendidos por uma 

educação intercultural: 

 Respeitar a identidade cultural do aluno através do fornecimento 

de educação de qualidade adequada, do ponto de vista cultural, e 

ágil para todos; 

 Prover cada estudante com conhecimento cultural, atitudes e 

habilidades necessárias para que alcancem participação ativa e 

completa na sociedade; 

 Prover todos os estudantes com conhecimento cultural, atitudes e 

habilidades que os possibilite contribuir para o respeito, o 
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entendimento e a solidariedade entre os indivíduos, nações e 

grupos éticos, sociais, culturais e religiosos.  

 

De forma geral, os textos selecionados no quadro 2, defendem a importância de se 

investigar a interação cultural em EaD. Nesse sentido, os autores procuram refletir sobre 

essa temática, visando apresentar alternativas capazes de apoiar a elaboração de 

propostas pedagógicas que permitam aos envolvidos (instituições, coordenadores, 

formadores, tutores, entre outros) com a oferta de cursos a distância “aprender e lidar 

com as diferenças culturais, sem minimizar ou esteriotipar as pessoas” (WENGER, 

MCDERMOTT & SNYDER, 2002, p. 119). 

Para lidar com esse desafio instituições, profissionais e pesquisadores da EaD têm 

buscado soluções a partir da configuração de redes e comunidades de aprendizagem. Na 

próxima seção abordaremos a colaboração em comunidades e redes de aprendizagem 

constituídas na web. Adicionalmente, citamos alguns dispositivos tecnológicos que 

podem subsidiar a aprendizagem colaborativa nesses espaços virtuais. 

 

4.3 COLABORAÇÃO NA WEB: REDES, COMUNIDADES DE 

APRENDIZAGEM E DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS. 

 

Nesta tese, conforme citado no capítulo 1, optamos por usar a terminologia 

Educação a Distância (EaD) por ser a denominação escolhida pelo MEC. Porém a 

abordagem adotada para a construção da COMPONDO está mais próxima, 

pedagogicamente, da noção de Educação On-line. 

O que caracteriza a educação a distância é principalmente a separação física 

entre os sujeitos aprendentes  e/ou formadores e seus dispositivos e narrativas 

de formação, a exemplo dos conteúdos, tecnologias, objetos de aprendizagem 

e o próprio universo cultural e comunicacional dos sujeitos. Já no caso da 

educação on-line, os sujeitos podem até encontrar-se geograficamente 

dispersos, entretanto, em potência, estão juntos e próximos, compartilhando 

informações, conhecimentos, seus dispositivos e narrativas de formação a 

partir da mediação tecnológica das e com as interfaces e dispositivos de 

comunicação síncronos e assíncronos e de conteúdos hipertextuais 

disponíveis no ciberespaço a partir do AVA. (SANTOS, 2006, p.125-126) 

 

A educação on-line está associada à noção de se estar “em rede”. Ou seja, é 

caracterizada por uma educação pautada nas ações de troca e colaboração, onde “o 
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trabalho em equipe e em rede é valorizado, refletindo as alterações na sociedade e na 

força de trabalho” (HARASIM, 2005, p. 338). 

Diante desse cenário, a aprendizagem em rede tem sido considerada uma 

alternativa real para a promoção da produção colaborativa do conhecimento, 

principalmente quando se trata de cursos a distância. Fortalece também, o conceito das 

redes de aprendizagem. As redes de aprendizagem abordadas aqui são redes eletrônicas, 

de estruturas físicas complexas, formadas por variados canais de comunicação, que 

apresentam características particulares relacionadas ao processo de aprendizagem. 

Nesse sentido, essas redes são constituídas e mantidas a partir de uma demanda por 

colaboração. Aliás, essa demanda também orienta como será o seu funcionamento.  

Os seus participantes, geralmente são pessoas de diferentes formações, etnias, 

proveniências, culturas, etc., que, segundo Harasim et al (1995) se reúnem por um objetivo 

comum: obter, compreender e aplicar uma informação. Nesse processamento, ocorre também a 

produção do conhecimento pelo indivíduo e pelo coletivo, de maneira colaborativa, a partir das 

interações que se configuram na rede.  

A metáfora que agora parece perfilar-se para nos inspirar é a metáfora da 

rede. A metáfora da máquina valorizava o individualismo, a ausência de 

contextos, a rotina, a mecanização, a passividade. A metáfora da rede 

valoriza a comunidade, a interacção, os contextos, os processos orgânicos, a 

geometria variável, a complexidade, o fluxo, a mudança. (FIGUEREDO, 

2001, p.40 – 41)  

 

Destacamos ainda que, dentre as possibilidades oferecidas pela estrutura e 

organização de uma rede de aprendizagem, pode-se notar a maior facilidade para 

responder a um ambiente social em rápida e constante mudança. Ademais, essas redes 

podem ser consideradas redes sócias e, por isso a sua compreensão perpassa pelo 

entendimento destas.   

Segundo Bruno et al. (2010),  “as redes sociais são redes amplas e integradas, 

nunca de aprisionamento, censura ou cerceamento, pois são formações abertas” (p.4). 

Em sendo uma rede social de aprendizagem pressupõe que esteja centrada na troca 

social e colaboração entre os seus participantes. Como demonstra Recuero (2009), essas 

redes são compostas por dois elementos: atores sociais (os “nós”) e conexões entre 

essas atores (que representam os laços sociais e interações). Sucintamente, os atores 

(pessoas, grupos, instituições) consistem naqueles que moldam as estruturas da rede, a 

partir da interação e constituição dos laços sociais.  

Quando se trabalha com redes sociais na Internet, no entanto, os atores 

são constituídos de maneira um pouco diferenciada. Por causa do 
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distânciamento entre os envolvidos na interação social, principal 

característica da comunicação mediada por computador, os atores não são 

imediatamente discerníveis. Assim, neste caso, trabalha-se com 

representações dos atores sociais, ou com construções identitárias do 

ciberespaço. Um ator, assim, pode ser representado por um weblog, por 

um fotolog, por um twitter ou mesmo por um perfil no Orkut. E, mesmo 

assim, essas ferramentas podem apresentar um único nó (como um 

weblog, por exemplo), que é mantido por vários atores (um grupo de 

autores do mesmo blog coletivo). (RECUERO, 2009, p.25) 

 

As conexões são as ligações estabelecidas entre os nós. São constituídas por laços 

sociais, configurados pelo estabelecimento de canais interativos entre os atores. É 

importante destacar que laços fortes podem ser estabelecidos, mesmo quando os atores 

encontram-se distantes fisicamente, graças a existência de dispositivos tecnológicos 

destinados a comunicação, tais como: e-mail, chats e os sistemas de troca de mensagens 

instantâneas de texto e áudio. Esse fato é denominado, por Recuero (2009) de 

desterritorialização dos laços e apesar de já existir a muitas décadas (por exemplo, nas 

práticas de troca de cartas convencionais) vem ocorrendo com mais frequência devido 

ao avanço da Internet. 

Os processos de comunicação em rede realizados através da web afirmam-se, 

cada vez mais, como o suporte para a formação das novas comunidades de 

partilha de informação, com particular relevância para o domínio do 

desenvolvimento das aprendizagens. É através das práticas de interacção e 

colaboração que decorrem no seio destes agrupamentos, que a aprendizagem 

resulta num processo dinâmico de envolvimento, partilha e construção 

conjunta do novo conhecimento realizado pelos membros da comunidade. 

(DIAS, 2001, p.85) 

 

Dentre as potencialidades apresentadas pelas redes sociais está a formação de 

grupos sociais, com características comunitárias, também denominadas comunidades. 

Segundo Recuero (2009, p.135), consistem em “aglomerados de nós com maior 

densidade de conexões”, ou seja, os nós estão “mais próximos, mais agregados, mais 

conectados que os demais em uma rede social” (p.148). Quando são denominadas 

comunidades virtuais correspondem àquelas que estão situadas na Internet.  

Com esta compreensão, podemos dizer que as comunidades virtuais de 

aprendizagem, além da noção apresentada, são constituídas no intuíto de motivar a 

colaboração entre um grupo de indivíduos envolvidos em determinado processo de 

aprendizagem.  

A formação de comunidades de aprendizagem orientadas para o 

desenvolvimento dos processos colaborativos compreende a criação de uma 

cultura de participação nas actividades dos seus membros. Neste sentido, a 

criação da comunidade de formação on-line pressupõe que todos os membros 

do grupo, incluindo o e-formador, se encontrem envolvidos num esforço de 

participação, partilha e construção conjunta das representações e do novo 

conhecimento. (DIAS, 2004, p,8) 
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A aprendizagem nessas comunidades pode ser melhor percebida a partir das 

teorias sociais de aprendizagem. Etienne Wenger (1998) em seus estudos sobre o tema 

afirma que associada a tais teorias estão quatro elementos fundamentais (figura 11), que 

representam os níveis de aprendizagem dentro da comunidade:  

 

Figura 11: Traduzido de Wenger (1998, p.5) 

 

a) Significado: corresponde a necessidade e capacidade do 

indivíduo buscar um sentido para o mundo. Busca pelo sentido de nossa 

existência, do ponto de vista individual e coletivo; 

b) Prática: exprime a vivência partilhada de recursos e perspectivas, 

mantendo o envolvimento mútuo na ação. E o aprender fazendo. 

c)  Comunidade: consiste em uma configuração social, na qual 

nossas iniciativas e participação são reconhecidas como competência. Quer 

dizer: aprendemos a partir de um sentido de pertença.  

d) Identidade: corresponde a maneira como a aprendizagem 

provoca a transformação e construção de histórias pessoais no contexto das 

comunidades que participamos. 

Wenger questiona ainda como ocorre na prática a cultura da aprendizagem 

colaborativa e a sua ligação a comunidade
41

. Para explicar esse fenômeno o autor 

apresenta três dimensões fundamentais e inter-relacionadas: empenhamento mútuo, 

                                                           
41

 Wenger foca seu estudo nas comunidades de prática que consistem em comunidades constituídas por 

pessoas unidas informalmente por interesses comuns na aprendizagem e aplicação pratica do aprendido. 

Para a COMPONDO estamos tratando das comunidades de aprendizagem onde os estudantes e/ou 

formadores de cursos EaD se reúnem por um vinculo formal. A pesar dessa diferença as idéias defendidas 

por Wenger são adotadas aqui por serem consideradas pertinentes também para o contexto das 

comunidades constituídas nesses cursos.   
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empreendimento partilhado e repertório partilhado. O empenhamento mútuo ocorre 

quando o grupo reconhece a diversidade de envolvimentos, possibilitando a construção 

de relacionamentos, a aceitação da complexidade social e a garantia da manutenção da 

comunidade. O empreendimento partilhado consiste no entendimento de que se 

partilha o empreendimento e isto requer negociação e o reconhecimento de 

responsabilidades mútuas. Já o repertorio partilhado que está associado aos estilos, 

artefatos usados, atividades empreendidas, acontecimentos históricos, noções 

compartilhadas e histórias que foram vividas em conjunto pelos indivíduos da 

comunidade.  

Ainda segundo Wenger, ao lidar com comunidades de aprendizagem é importante 

considerar outras dimensões
42

, como: 

a) Planejamento/emergência: consiste na decisão, pela própria 

comunidade, do que necessitam aprender, que dispositivos adotar para ser 

totalmente participante e como os novos membros deverão ser introduzidos na 

comunidade. Além disso, está relacionada à forma como os processos 

comunitários ocorrerão, a fim de permitir o acaso, a novidade, e o espontâneo. 

b) Localidade/globalidade: relacionada a gestão do espaço, de 

forma equilibrada entre a importância do local, associado a um contexto global. 

Como destaca Wenger (1998), focar nessas comunidades: 

[...] não é glorificar o local, mas ver estes processos – negociação de 

significado, aprendizagem, o desenvolvimento das práticas e a formação de 

identidades e configurações sociais – como envolvendo interacções 

complexas entre o local e o global. (pg. 133) 

 

c) Identificação/negociabilidade: caracterização de uma identidade 

pelas similaridades e diferenças em relação a outras identidades. Além disso, na 

construção da identidade, o indivíduo negocia a significação das experiências 

que vive nas comunidades, considerando as várias formas de participação e não-

participação. 

  

A investigação a respeito das comunidades realizada por Wenger está dentro do 

escopo da abordagem da aprendizagem situada (citada no capítulo 2). Nesse sentido, 

como afirma Dias (2001), baseadas nessas abordagens: 

[...] as novas comunidades desenvolvem-se como centros de experiência do 

conhecimento, nos quais a aprendizagem não é separada da acção, sendo os 

                                                           
42

 No capítulo 2 falamos sobre a Participação também explicitada por Wenger. 
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processos de aprendizagem orientados mais para a comunidade do que para o 

indivíduo, na medida em que a construção do conhecimento é uma 

elaboração conjunta de todos os membros (p.86). 

 

A partir dessa contestação defendemos que a colaboração ocorrida nas 

comunidades de aprendizagem virtuais, constituídas em cursos EaD, sejam sustentadas 

pelas dimensões e princípios sistematizados por Wenger e formulados considerando a  

abordagem da aprendizagem situada. Para ratificar isto, observamos a existência de 

dispositivos tecnológicos que propiciam a minimização da distância geográfica entre 

estudantes e formadores através do estimulo à interação, do acolhimento da diversidade 

cultural e da colaboração. E mais, esses dispositivos ainda podem auxiliar na garantia 

do empenhamento mútuo, o empreendimento partilhado e o repertorio partilhado (como 

trataremos no capítulo 5).  

4.3.1 Dispositivos Tecnológicos 

 

Figura 12: A conversação dos dispositivos tecnológicos da Web 2.0. 

Disponível em: http://bullseyenj.com/need-to-know/glossary/web-2-0/ 

Na atual versão da Web estão disponíveis variados dispositivos (alguns surgidos a 

partir da web 2.0) que têm como finalidades principais o compartilhamento, a 

participação, a colaboração e a co-criação (Figura 12). Diante desse cenário, a seguir 

(quadro 3), citaremos categorias de dispositivos que poderão contribuir na formação do 

http://bullseyenj.com/need-to-know/glossary/web-2-0/
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etnoformador, para/e durante a sua atuação em comunidades virtuais de aprendizagem, 

conforme indicado no próximo capítulo.  

 

Quadro 3 Dispositivos Tecnológicos disponíveis na web 

Categoria Descrição Exemplo 

Filtro Social São dispositivos que permitem ao usuário criar uma 

página para compartilhar conteúdos variados (noticias 

histórias, entre outros) sobre temas de interesse geral ou 

específico, em diferentes formatos. Esses dispositivos 

possibilitam ainda que os visitantes votem nos conteúdos 

mais relevantes. A partir dos votos ele cria um ranking 

dos links mais visitados. No geral, esses dispositivos são 

considerados de “expansão de conteúdo”. 

 

 
 

digg.com 

Mapa Baseia-se na noção de geolocalização. Ou seja, são 

ferramentas que facilitam a localização de recursos, 

através de marcações em mapas. Adicionalmente, 

possibilitam que os mapas sejam personalizados por rotas 

de rastreamento, estabelecendo espaços reservados (a 

partir da adição de marcações de texto ou fotos, 

desenhando linhas e formas, entre outros). A partir da 

personalização é possível incluir nos mapas informações 

econômicas, sociais, ambientais, culturais, entre outras, 

sobre determinada localidade. 

 
communitywalk.com 

 

 
maps.google.com 

 

Bookmark Social Dispositivos destinados ao armazenamento, classificação e 

compartilhamento de links na Internet ou Intranet. Esses 

dispositivos reforçam a noção da “computação em 

nuvem”, já que o conteúdo fica armazenado em servidores 

disponíveis na rede e podem ser acessados de qualquer 

lugar, a qualquer hora, sem ser necessário que o usuário 

instale programas em seu computador. Destaca-se que, os 

bookmarks sociais possibilitam a criação e 

compartilhamento de webgrafias (referências 

bibliográficas da Internet) e a coletivização do 

conhecimento. 

delicious.com 

 

 
diigo.com 

Microblogging Dispositivo que permite aos seus usuários a postagem de 

mensagens de texto curtas (geralmente de 140 caracteres). 

Essas mensagens podem ser visualizadas por todos os 

usuários do recurso ou apenas por aqueles que fazem parte 

do círculo de amigos/colegas do emissor. Geralmente, 

ferramentas que permitem a criação de redes sociais 

também oferecem esse recurso para seus usuários. 

Destaca-se que os microbloggins podem apoiar a criação 

de atividades pedagógicas colaborativas e ainda deixar 

seus usuários bem informados sobre assuntos em geral ou 

temas específicos. 

 
twitter.com 

 

tumbrl.com 

Escritório 

Online 

Conjunto de dispositivos que permitem a criação, 

compartilhamento e edição (inclusive, simultânea) de 

textos, apresentações e planilhas por diversos usuários 

através da Internet. Esses dispositivos podem ser adotados 

para a escrita de artigos, projetos e relatórios; para a 

realização de atividades de planejamento e gestão, entre 

outras. 

https://drive.google.com/ 

zoho.com 
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Página de Início Permitem a criação de páginas personalizadas, a fim de 

possibilitar ao usuário a busca de forma mais simples por 

determinada informação e o acesso rápido aos dispositivos 

que mais utiliza.  
 

igoogle.com 

Redes Sociais Sítios da web que colecionam um conjunto de dispositivos 

tecnológicos adotados para criar e fortalecer relações 

sociais entre usuários. Através desses dispositivos é 

possível compartilhar conteúdos, interagir e criar 

comunidades virtuais. Alguns desses dispositivos 

permitem a criação de redes privadas, como é o caso do 

elgg. 

 
http://elgg.org/ 

 

 

 
facebook.com 

Wiki Dispositivo que possibilita a edição de sítios web por 

múltiplos usuários a partir de um navegador. Através 

desses dispositivos os usuários podem criar, alterar ou 

excluir trechos ou textos completos de uma página. Dessa 

forma, uma página wiki possui mais de um proprietário. 

Esses dispositivos podem ser usados para a produção 

colaborativa de conhecimento. Um exemplo de página 

criada a partir desse recurso é a Wikipédia. 

 

 
www.wikispaces.com 

Repositório de 

Vídeos 

Serviços web que permitem o compartilhamento de vídeos 

na Internet. Adicionalmente, os vídeos compartilhados 

podem ser etiquetados (marcados/categorizados), baixados 

e comentados pelos usuários que os assistem.  Em alguns 

desses repositórios é possível criar canais para 

disponibilizar vídeos sobre determinado tema, como por 

exemplo: canais educacionais, sobre determinada 

localidade, entre outros. 

 
youtube.com 

Repositório de 

Fotos 

Dispositivos que permitem aos usuários publicar imagens 

(fotografias, ilustrações, gráficos, etc.), compartilhá-las ou 

mantê-las com acesso privado. As fotos podem ser 

organizadas em álbuns e etiquetadas para facilitar a sua 

busca.  

 
flickr.com 

 

 
picasa.google.com 

Podcast Dispositivos que permitem a criação, edição e 

compartilhamento de arquivos de áudio. O Podcasting 

corresponde a distribuição de arquivos de som na Internet.  

 

 
audacity.sourceforge.

net 

Publicação 

Online 

Recurso de publicação online. A partir de uma conta 

gratuita é possível compartilhar livros, cartilhas, 

documentos em diversos formatos, de maneira dinâmica. 

O sítio oferece um link ou código embed que poderá ser 

incorporado a blogs, sítios, redes de relacionamento ou 

AVA. 

 
http://issuu.com/ 
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No geral, esses dispositivos além de possibilitar a ocorrência do empenhamento 

mútuo, empreendimento e repertório partilhados nas comunidades virtuais de 

aprendizagem serão, como demonstrados no próximo capítulo, dispositivos úteis para o 

desenvolvimento das habilidades e competências do etnoformador, dentre essas a 

competência da organização, a compreensão do conhecimento e aquelas interentes ao 

etnopesquisador.  

 

4.4  SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Neste capítulo apresentamos trabalhos relacionados, os quais abordam a interação 

cultural em EaD na busca por reflexões e contribuições que pudessem auxiliar na 

elaboração da COMPONDO. Adicionalmente, discorremos sobre as redes e 

comunidades de aprendizagem, pois acreditamos que esses espaços podem ser usados 

como ambientes propícios para a formação continuada do etnoformador, assim como os 

dispositivos tecnológicos citados serem considerados dispositivos valiosos para a 

atuação desse formador. No próximo capítulo, descreveremos a nova versão da 

COMPONDO e a análise das compreensões informadas no campo.  
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5 COMPOSIÇÃO COM O CAMPO   
 

Pois o que ele quer 

É crescer o mais que der 

Até a infinitude 

Do olhar, do ouvir, 

Nas mãos em algum jardim, 

Da gente da terra enfim 

Crescer, buscar, até chegar a Deus 

Pra amar essa terra e os seus. 

Infinitude - Djavan 
 

Este capítulo objetiva apresentar os caminhos seguidos durante a pesquisa e as 

contribuições dos sujeitos envolvidos.  As ações a serem apresentadas aqui têm a 

finalidade principal de responder a questão norteadora desta tese: 

 Como os curso de formação de professores para EaD devem ser propostos, a fim 

de habilitá-los para a atuação como etnoformador, estando aptos a planejar e 

conduzir ações pedagógicas em cursos a distância que promovam o acolhimento 

da diversidade cultural? 

Diante disso, o capítulo foi organizado em duas seções: 5.1 apresentando as 

características dos sujeitos da pesquisa e a seção 5.2 que discorre sobre os caminhos da 

pesquisa. Esta última é constituída por subseções que são: 5.2.1 onde é apresentada a 

Rede Multirreferencial COMPONDO: Colaboração para EaD, criada no Facebook. Essa 

ação não teve a intenção de analisar o potencial do Facebook para a formação de redes 

sociais e sim, explorar os dispositivos disponíveis e reunir os pesquisadores e 

formadores da EaD. Em seguida, na seção 5.2.2 abordamos o processo formativo dos 

professores e tutores que atuaram no curso de extensão para Dirigentes Municiais de 

Educação (DME). Esta observação foi realizada tomando-se como base a matriz de 

análise elaborada por Lago e Frios Burnham (2004) que utiliza a análise de conteúdo. 

Em seguida, a seção 5.2.3 expõe a análise das entrevistas dialogadas com a coordenação 

pedagógica do curso de extensão para Dirigentes Municiais de Educação (DME). A 

interpretação destas entrevistas também parte da análise de conteúdo. A seguir 

mostramos o mapa conceitual da organização do capítulo. 
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Figura 13: Mapa conceitual do Capítulo 5. 

 

5.1  OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Antes de iniciar a apresentação e discussão do que encontramos no campo, é 

importante discorrer sobre os sujeitos da pesquisa. São pessoas envolvidas no 

desenvolvimento de ações que promovem ou operacionalizam cursos EaD. Dos 50 

indivíduos implicados, pelo menos 26 responderam ao questionário online; estavam 

inscritos nos fóruns observados ou habitaram o sítio da COMPONDO que foi criado no 

Facebook. 

Pelas respostas aos questionários notamos que a maioria dos respondentes têm 

mais de 4 anos de experiência em EaD
43

 (apenas 4 dos 26 atuam na área há 2 ou 3 anos) 

e dezenove (19) estão vinculados a instituições públicas de ensino
44

. Vinte e dois (22) 

possuem formação básica em Ciências Humanas e/ou Ciências Sociais Aplicadas, 

apenas três (03) são formados em cursos da área das Ciências Exatas e um (01) em 

Ciências Biológicas.  Cinco (5) são doutores, doze (12) mestres e nove (09) 

especialistas. 

                                                           
43

 Para responder ao questionário foram convidados professores e pesquisadores da área, que tinham pelo 

menos 2 anos de experiência em EAD. Sendo assim, procuramos aqueles que de alguma forma haviam 

trabalhado conosco (nos últimos 10 anos) em projetos ou cursos EaD como formadores, tutores ou 

coordenadores.  
44

 A maioria dos participantes está vinculada a UFBA, UNEB, UAB e SEC-BA. Os outros possuem 

vinculo com a UNIFACS, Faculdade Mauricio de Nassau, Estácio e FGV. 
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Em relação à atuação em EaD, a maioria (20) afirmou já ter assumido mais de 

uma responsabilidade em cursos EaD, atuando como formador, tutor online, conteúdista 

e/ou coordenador pedagógico em cursos de: extensão, aperfeiçoamento, graduação e 

pós-graduação. Destacamos ainda que, sobre a participação em cursos de formação para 

atuar em EaD, seis
45

 (06) informaram nunca ter participado e os outros vinte (20) 

realizaram cursos de até 60 horas (com momentos presenciais e a distância), os quais 

abordaram questões administrativas, projeto pedagógico do curso, questões técnicas 

(sobre a plataforma, dispositivos tecnológicos, etc.), material didático, avaliação, 

abordagem pedagógica, design educacional do curso, papel da equipe. 

Quando perguntamos se já havia atuado como formador em cursos, nos quais as 

turmas eram constituídas por estudantes de outras cidades todos responderam que sim, 

com exceção de um que não informou.  Destes a maioria relatou que os cursistas 

moravam em outras cidades ou estados e dois (02) tiverem experiência de lecionar em 

cursos com estudantes de outros países.  

Ao considerar essa realidade, perguntamos se os cursos de formação realizados 

por esses formadores discutira-se a respeito de questões culturais e demandas locais. 

Dez (10) responderam que não, sete (07) disseram que superficialmente, hum (01) não 

informou e oito (08) responderam que sim. Além disso, questionamos, se aqueles que 

tinham em suas turmas cursistas de outras localidades, tiveram oportunidade de 

conhecer essas cidades onde os cursistas residiam. Nesse caso, apenas sete (07) 

responderam afirmativamente.  

A respeito da dinâmica dos cursos em que atuaram, questionamos se o formador 

mantivera contato periódico ou constante com algum representante do polo onde estava 

vinculado o cursista. Sobre essa questão, dezoito (18) responderam que sim. Indagamos 

ainda se nos cursos em que atuou ocorreram atividades presenciais nos polos e se 

haviam participado das mesmas. Vinte e três (23) responderam que sim e desses, onze 

(11) afirmaram ter participado dessas ações. Adicionalmente, perguntamos se os outros 

formadores e tutores envolvidos no curso pertenciam todos a mesma região onde estava 

localizada a Instituição de Ensino. Para essa questão, dezessete (17) respondeu que não. 

 

                                                           
45

 Desses, dois (02) têm mais de doze anos e quatro (04) têm cinco ou seis anos de experiência em EaD. 
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5.2  OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Durante a pesquisa, sempre recorrendo as anotações registradas durante as nossas 

experiências anteriores (já citadas no capítulo 1) em EaD, realizamos mais algumas 

ações, visando responder a questão norteadora desta tese: 

 Como os curso de formação de professores para EaD devem ser propostos, a fim 

de habilitá-los para a atuação como etnoformador, estando aptos a planejar e 

conduzir ações pedagógicas em cursos a distância que promovam o acolhimento 

da diversidade cultural? 

Dentre essas ações destacaram-se: a criação do espaço virtual denominado Rede 

Multirreferencial COMPONDO: Colaboração em EaD no Facebook; observação do 

processo formativo dos professores e tutores que atuaram no curso de extensão para  

Dirigentes Municiais de Educação (DME), ocorrido em 2012 e 2013, promovido pelo 

MEC e conduzido pela UFBA, sob a nossa coordenação geral; análise das respostas 

registradas em questionário online encaminhado a cinquenta (50) professores e/ou 

pesquisadores, com mais de 2 anos de experiência em EaD; análise das informações 

colhidas em entrevista dialogada realizada com as coordenadoras pedagógicos do curso 

de formação dos DME.   

Para a análise dos fóruns de discussão, entrevistas dialogadas e questionário 

online adotamos a Análise de Conteúdo (AC) de Base Hermenêutica que, segundo 

MACEDO (2000), “se trata de um meio para estudar a comunicação entre atores 

sociais, enfatizando a análise dos conteúdos das mensagens” (p. 208). Essa metodologia 

consiste em um conjunto de dispositivos metodológicos que possibilitam a análise dos 

registros por meio de conceituação, codificação e categorização, utilizando um 

procedimento interpretativo e lançando mão da inspiração teórica.  

Baseado na AC foi realizada a análise das informações colhidas através de 

técnicas de prospecção de informações, tais como: apresentação de questionário online, 

realização de entrevistas dialogadas e observação de fóruns de discussão. Isto foi feito 

com a finalidade de compreender o sentido das mensagens de cada situação 

comunicativa, a partir da analise do conteúdo extraído de suas respostas ou mensagens, 

considerando o que ali estava manifestado ou latente, por meio da definição de unidades 
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léxicas, categorias ou noções subsunçoras
46

, “análise interpretativa dos conteúdos 

emergentes e interpretações conclusivas” (MACEDO, 2004, p.210).  

As próximas seções discorrerão sobre as ações realizadas durante a pesquisa, 

sendo que as análises elaboradas, a partir da AC, estão apresentadas nas seções 5.2.22, 

5.2.3 e 5.2.4.   

 

5.2.1  Rede Multirreferencial COMPONDO: Colaboração para EaD 

 

Como ponto de partida criamos um espaço denominado Rede Multirreferencial 

COMPONDO: Colaboração para EaD
47

 no Facebook (Figura 14), a fim de reunir 

professores e pesquisadores envolvidos com a EaD e experimentar o espaço do 

Facebook como alternativa para o compartilhamento de conteúdo (incluindo 

experiências) e produção colaborativa do conhecimento. Além disto, tínhamos como 

objetivo identificar se o dispositivo oferece alternativas para a criação de espaços de 

aprendizagem que possibilitem o acolhimento da diversidade cultural.  

 

Figura 14: A COMPONDO no Facebook 

                                                           
46

 Macedo (2004, p.210) afirma preferir utilizar noções subsunçoras no lugar do termo categoria, “face a 

carga positivista que a prática de categorização historicamente carrega”.  
47

 O espaço foi inicialmente criado usando a opção “Secreto” do Facebook, na qual apenas os membros 

do grupo podiam visualizar e publicar. A ideia seria observar como o grupo se estabeleceria e explorar os 

dispositivos disponíveis para, posteriormente, criar a rede, na qual qualquer pessoa, com uma conta no 

Facebook e interessada em EaD, poderia  ingressar. Por isso, ao invés de colocar o nome Comunidade 

Multirreferencial COMPONDO optamos pelo nome Rede Multirreferencial COMPONDO. 
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\O grupo foi constituído por 40 membros, especialistas, mestres ou doutores, 

vinculados a diferentes instituições brasileiras, com mais de dois anos de experiência 

em EaD. Desses, apenas dez (10) compartilharam informações ou participaram da 

enquete ou debates realizados.  

O primeiro debate realizado foi disparado por um dos membros partindo dos 

seguintes questionamentos: “como os AVA moldam a EAD? não seria interessante 

considerar uma perspectiva autônoma de composição? Nesse sentido, existe EAD?”  

Essa discussão contou com nossa participação e de mais um membro do grupo 

(pesquisadora  com 11 anos de experiência em EaD). A partir desse primeiro debate, 

nos foi sinalizado por outro membro que a estrutura de organização das mensagens do 

Facebook dificultava o acompanhamento processual do debate por outros participantes. 

Por isso, adotamos a opção “criar um documento” e então indicamos a questão 

norteadora do debate, identificamos o nome do criador do debate, a data de criação e 

trouxemos todas as mensagens trocadas, indicando o nome, data e horário de quem 

postou. Organizamos as mensagens por data e horário (Figura 15). A partir dessa 

experiência foi possível observar que a opção “criar documento” poderia ser adotada 

para a construção coletiva de artigos, relatórios, projetos, diários de pesquisa, organizar 

debates, entre outros. 

 

Figura 15: Documento do 1º Debate. 

Na sequência experimentamos a “enquete” (opção Perguntar) e contamos com a 

participação de dez (10) membros do grupo. Essa funcionalidade no Facebook permite 

que os membros selecionem uma opção, adicionem uma nova opção e ainda registrem 
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comentários mais detalhados sobre a sua resposta (Figura 15). Também para a enquete 

organizamos um documento, seguindo a mesma estrutura detalhada na Figura 16.  

 

Figura 16: Enquete COMPONDO 

A pesar de nosso objetivo aqui não ser analisar o potencial do Facebook para a 

formação de redes sociais e sim explorar os dispositivos disponíveis neste e reunir os 

pesquisadores e formadores da EaD, podemos dizer que o grupo foi constituído com a 

finalidade de representar, futuramente, uma comunidade de aprendizagem interessada 

em EaD, principalmente considerando que os membros além de possuírem vínculos 

(trabalho, estudo, pesquisa e pessoais) firmados “fora” da rede, estão todos implicados 

com ações pedagógicas relacionadas a EaD.   

Entretanto, observamos que dez (10) membros participaram ativamente e outros 

três (03) apenas visualizaram as informações compartilhadas. Isto se deve, como 

apresentado no capítulo 4, ao fato de que não existiu um processo de aprendizagem 

previamente negociado e estabelecido. Ou seja, os membros não estavam todos 

envolvidos “[...] num esforço de participação, partilha e construção conjunta das 

representações e do novo conhecimento” (DIAS, 2004, p.8). Ademais, não houve 

negociações, quando o grupo foi constituído, a respeito das três dimensões 

fundamentais associadas ao desenvolvimento da cultura da aprendizagem colaborativa e 

a sua ligação à comunidade: o empenhamento mútuo, o empreendimento e repertório 

partilhados. Outra questão levantada refere-se ao fato de que os membros convidados 
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mantiveram-se no grupo, mas não chegaram a confirmar interesse (visitando o sítio do 

grupo, compartilhando ou visualizando uma informação, entre outros) em participar da 

comunidade.  

 

5.2.2 Observação do processo formativo dos professores e tutores que atuaram 

no curso de extensão para Dirigentes Municiais de Educação (DME) - PRADIME 

 

O curso de extensão para os Dirigentes Municipais de Educação (DME) e técnicos 

a distância foi realizado, a convite do MEC, em 2010 (primeira turma) e 2012 (segunda 

turma) para uma média de 450 (em cada edição) cursistas dos estados de Alagoas, 

Sergipe, Bahia e Maranhão (este apenas na primeira turma). Nas duas edições participei 

da equipe como coordenadora sendo responsável por acompanhar a atuação dos 

coordenadores pedagógicos e gerenciar o projeto, desde o seu planejamento até a 

certificação dos cursistas.  

Em relação aos conteúdos abordados, o curso foi organizado nas seguintes 

unidades/salas ambientes: 

 Sala Ambiente de Introdução: apresentação do curso e de seu programa, 

introdução/aquisição de habilidades no uso da plataforma tecnológica;  

 Sala Ambiente “Planejamento e Avaliação da Educação no âmbito 

municipal”: contexto e articulação entre os documentos orientadores da 

política educacional do município - PNE, PME, PDE e PAR; 

 Sala Ambiente “Materialidade da rede pública municipal de ensino – 

infraestrutura”: Panorama da infraestrutura da educação no Brasil e novos 

desafios e responsabilidades do dirigente municipal; 

 Sala Ambiente “Materialização da educação pública municipal - 

trabalhadores da educação, alunos e suas famílias”: formação dos 

trabalhadores, condições de trabalho do magistério e qualidade de ação junto 

aos alunos; 

 Sala Ambiente “Organização e gestão - desafios para o dirigente 

municipal de educação”: organização da educação nacional e gestão da 

educação municipal. 
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 Sala Ambiente “Financiamento e Gestão Orçamentária como 

instrumentos de fortalecimento da educação básica”: financiamento da 

educação no Brasil e Gestão orçamentária da educação municipal. 

A equipe pedagógica do curso foi formada por coordenadores pedagógicos, 

formadores
48

 e tutores
49

. Esses últimos participaram, inicialmente, de um curso de 

formação para professores oferecido para todos aqueles que iriam atuar nos cursos de 

extensão e especialização (realizados pela UFBA) solicitados pelo MEC, dentro do 

programa nacional de educação básica. Este curso teve como foco principal a formação 

para a educação online baseada no Moodle, dentro dos pressupostos do Programa 

Nacional Escola de Gestores da Educação Básica, desenvolvido pela Faculdade de 

Educação da UFBA. Os temas abordados foram: 

 Fundamentos de educação a distância e da educação online: conceitos; histórico.  

 A educação na cibercultura: a aprendizagem em rede na perspectiva da 

construção colaborativa do conhecimento.  

 A elaboração de materiais didáticos: fundamentos e concepções sobre a 

comunicação e os dispositivos tecnológicos e midiáticos. 

 Tutoria na educação online: os desafios de educar a distância; habilidades e 

competências da tutoria; estratégias de mediação.  

 Planejamento de cursos a distância e Avaliação da aprendizagem: dimensões, 

critérios e práticas.  

Questões sobre cultura foram abordadas no tópico “A educação na cibercultura: 

a aprendizagem em rede na perspectiva da construção colaborativa do 

conhecimento”. Nesse sentido, foram recomendadas leituras e a visitação a outros 

conteúdos disponíveis na web, como sítios e vídeos, visando o aprofundamento do 

assunto. Adicionalmente, foi proposto um fórum para debater o assunto. 

                                                           
48

 Profissional que se relaciona diretamente com o cursista, acompanhando o desenvolvimento de suas 

atividades nas Salas Ambientes 1 a 6, tirando suas dúvidas sobre conteúdos e questões administrativas, 

fazendo a correção das avaliações, o registro de notas e resultados informando ao Coordenador 

Pedagógico quaisquer problemas e eventualidades. Responsável, também, por manter o cursista motivado 

e estimulado durante todo o processo de construção do conhecimento. 
49

 Profissional que se relaciona diretamente com o cursista, acompanhando o desenvolvimento de suas 

atividades na Sala Ambiente Introdução ao Curso e ao Ambiente Virtual, tirando suas dúvidas sobre 

conteúdos e questões administrativas, fazendo a correção das avaliações, o registro de notas e resultados 

informando ao Coordenador Pedagógico quaisquer problemas e eventualidades. Responsável, também, 

por manter o cursista motivado e estimulado durante todo o processo de construção do conhecimento. 

(definição do MEC) 
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Como a turma estava organizada em cinco grupos, o fórum foi separado por 

grupo. Cada grupo era constituído por uma média de 20 cursistas e um mediador. Para 

compreender como o assunto foi abordado e discutido no fórum fizemos a leitura das 

contribuições de todos os grupos e para um grupo
50

 realizamos a análise da sequência 

das interações tomando como base a matriz de análise elaborada por Lago e Fróes 

Burnham (2004).  Essa proposta, a partir da análise de conteúdo, consiste na leitura das 

mensagens; destaque das “frases ou expressões significativas do texto (extratos), que 

expressavam interações discursivas voltadas para promover ou manter a interação 

acadêmica” (levantamento de questões, hipóteses; compartilhamento de informações, 

experiências; indicação de sítios, livros, entre outros (p.05)), e; interpretação das 

contribuições. A seguir apresentamos a matriz de análise do fórum (quadro 4).  

                                                           
50

 Escolhemos esse grupo, pois, após a leitura das contribuições registradas nos outros grupos, 

encontramos neste algumas questões que, mesmo superficialmente, apresentam algumas noções 

abordadas nesta tese. As mensagens completas, desse grupo/fórum, encontram-se no Apêndice III (com a 

indicação dos extratos). 
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Quadro 4:Matriz de Análise da Sequência de Interações no GD 

1 – Dados de identificação 

Título do GD: Discutindo a educação na cibercultura 

Tema / Assunto: 

Cibercultura....já ouvi falar 

Inicio: terça, 13 outubro 2009, 23:22 

Término: Qui, 26 Nov 2009, 00:15 

Mediador(es): 

G.A.L 

2 – Objetivo(s)  

Geral: Após as leituras iniciais sobre a cibercultura e a educação, vamos refletir e discutir sobre as possibilidades de mudança no contexto educacional nesta nova realidade 

que ajudamos a construir. 

Específico(s): 

Refletir sobre Educação Online no contexto da chamada "cibercultura”; 

Compartilhar informações sobre o tema. 

3 – Sequência das interações 

Intervenções Características 

dos participação 

N
o.
 de 

ordem 

Membro Ações discursivas Contribuições 
SSP CSC  SI 

11 G.A.L      

(Formador I) 

 [1] sobre EAD online, que tal pensarmos um pouco sobre essa 

modalidade no contexto da chamada "cibercultura"? 

[2] Com base no texto/livro A educação na cibercultura, vamos 

refletir e discutir sobre as possibilidades de mudança no contexto 

O autor, inicialmente (Extrato 1)
51

 indicou o tema 

a ser discutido no fórum a partir da apresentação 

de uma “questão convite”, a qual busca refletir 

sobre a EaD no contexto da cibercultura. Em 

seguida, (Extrato 2), orienta que os cursistas 

  X 

                                                           
51

 Os números dos estratos do texto de cada mensagem são indicados por meio de algarismos entre colchetes, em negrito e com tamanho da fonte maior que a do respectivo 

texto. [LAGO, FROES BURNHAM, 2004] 

http://www.moodle.ufba.br/mod/forum/view.php?id=28083
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educacional e em nosso cotidiano nesta nova realidade.  

 [3] você pode se considerar um(a) "ciberprofessor(a)" ???????  

 [4] assistam ao vídeo: Rafinha e a Cibercultura. 

recorram a leitura indicada e reflitam a respeito de 

uma questão mais especifica focada nas 

“possibilidades de mudança do contexto 

educacional e nosso cotidiano”, considerando a 

cibercultura. Já no Extrato 3, o autor apresenta 

mais uma questão instigando os participantes a 

realizar uma autorreflexão crítica sobre a sua 

prática docente, considerando a nova realidade. 

Por fim, no Extrato 4, indica um vídeo, que 

considera ser mais um dispositivo para ajudar a 

fundamentar a discussão. 

2 G.S.R.P 

(Cursista VI) 

[1] De acordo com Eucídio Arruda, no seu livro Ciberprofessor - 

Novas tecnologias, ensino e trabalho docente, após a implantação 

de novas tecnologias educacionais, a escola, provavelmente, não será 

mais a mesma.  

[2] O docente incorpora novos saberes e o trabalho pedagógico 

estabelece novas relações com a aprendizagem.  

[3] É a TIC ressignificando os espaços e os tempos escolares. 

O autor, no Extrato 1, corrobora com Eucidio 

Arruda, citando a obra Ciberprofessor – Novas 

tecnologias, ensino e trabalho docente, quando 

menciona o posicionamento desse em relação as 

mudanças que a escola sofre diante das TIC.  

Continua, Extrato 2, destacando as mudanças no 

perfil e na prática docente. Ao concluir, Extrato 3, 

se posiciona dizendo que as TIC vem 

“ressignificando os espaços e tempos escolares”. 

 X  

3 G.A.L      

(Formador I) 

[1] importante sua contribuição para ampliarmos as nossas 

discussões....Vamos esperar a próxima manifestação....quem dá 

mais?  

O mediador pontua a importância da contribuição 

apresentada pela estudante G e aproveita para 

convidar novamente os outros para o debate. 

X   

4 F.S.B.S 

(Cursista VIII) 

 [1] de como nossos jovens (filhos, alunos, sobrinhos... a geração dos 

nativos digitais) esta imersa neste espaço cyber para eles este lócus 

faz parte de sua vida e assim transformam a forma de como o 

indivíduo se relaciona com o meio, com os outros. 

[2] acho que estamos caminhando para sermos este ciberprofessor, 

somos uma mistura de analógico e digital em busca do domínio 

destas técnicas e deste emaranhado de conhecimentos hipertextuais 

que se deslocam em vários sentidos e sobre os quais precisamos agir 

para que possamos acompanhar a geração "Rafinha". 

No Extrato 1, o autor referindo-se ao vídeo 

indicado pelo mediador, apresenta contestação em 

relação a forma com as crianças e jovens têm se 

portado no espaço cyber. Na sequência, Extrato 2, 

apresenta a sua impressão de que os docentes 

estão se tornando ciberprofessores. 

 X  



125 
 

5 C (Cursista 

VII) 

[1] a aquisição das tecnologias para a educação presencial e a 

ampliação da oferta de educação a distância, ambas explorando o 

ciberespaço, não garantem por si só a democratização e a qualidade 

social da educação. 

[2] o planejamento, as metodologias e avaliação da aprendizagem 

numa perspectiva democrática, participativa e comprometida com o 

respeito e a valorização das diferenças se tornam indispensáveis para 

a promoção de uma educação tanto presencial, quanto a distância que 

possibilitem o desenvolvimento pleno do estudante e do profissional 

de educação, em qualquer que seja o nível de ensino.  

[3] O uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 

para o desenvolvimento das potencialidades do estudante, na sua 

plenitude, vai depender fundamentalmente de um conjunto de ações e 

situações, tais como: das relações estabelecidas no ambiente 

educacional, do planejamento, das metodologias e de uma avaliação 

da aprendizagem que propicie a interatividade satisfatória entre 

estudantes/estudantes e professores/estudantes, bem como a 

realização de uma autoavaliação e feedback  com o objetivo claro 

para a promoção de uma educação significativa e  colaborativa.  

[4] as situações de ensino e de aprendizagem devem possibilitar e 

estimular a participação e colaboração entre as partes envolvidas, 

[5] Para uma ação educacional pautada na cooperação, as diferenças 

devem ser valorizadas e servem de oportunidades para a cooperação, 

troca de experiência e desenvolvimento de novas habilidades, 

individuais e coletivas. 

[6] as tecnologias, tanto as novas quanto as velhas, são empregadas 

de forma interativa e significativa, como meios para superação das 

barreiras temporais e geográficas, pois através do ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), somado ao planejamento, às novas 

metodologias, a uma avaliação coerente com os objetivos 

educacionais, podem contribuir decisivamente para a grande 

transformação da educação, e em especial, na formação continuada 

O autor, já inicia sua contribuição, Extrato 1, 

apresentando o seu posicionamento sobre o 

impacto da aquisição das TIC e ampliação da 

oferta de cursos EaD em relação a 

“democratização e qualidade social da educação”. 

No Extrato 2,  destaca a necessidade de se atuar 

de forma democrática, participativa, 

comprometida, e valorizando as diferenças, 

quando se deseja promover educação de 

qualidade. Na sequência, Extrato 3, lista um 

conjunto de ações e situações fundamentais para o 

uso adequados das TIC, a fim de se promover 

uma educação significativa e colaborativa. No 

Extrato 4, o autor se posiciona dizendo que as 

situações de ensinoaprendizagem devem 

possibilitar e estimular a participação e 

colaboração entre os envolvidos, quando se deseja 

superar a educação  tradicional pautada no ensino 

individualista e a competição.. Já no Extrato 5, 

volta a afirmar a necessidade de se valorizar as 

diferenças quando se deseja promover a 

“cooperação, troca de experiência e 

desenvolvimento de novas habilidades”. Depois, 

Extrato 6,  referindo-se as tecnologias e por 

conseguinte ao AVA, afirma acreditar que essas, 

juntamente com planejamento, novas 

metodologias e avaliação coerente, podem 

contribuir para a transformação da educação.Por 

fim, Extrato 7, afirma acreditar que o curso, a que 

está realizando, seja um exemplo de ciberespaço. 

 X  
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dos professores e gestores. 

[7] Acredito que esse Curso de Especialização em Gestão Escolar 

seja um grande exemplo de aproveitamento satisfatório do 

ciberespaço. 

6 G.S.R.P 

(Cursista VI) 

[1] É de fundamental importância a presença das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) na escola, uma vez que a sua 

interação é um indicativo de que existe a percepção, o 

reconhecimento de que a escola necessita se integrar, dinâmica e 

ativamente, ao contexto educacional contemporâneo. 

O autor volta à discussão para reforçar seu 

posicionamento em relação a adoção das TIC na 

escola, dizendo que a interação com estas 

representa “um indicativo de que existe percepção 

e o reconhecimento de que a escola precisa se 

integrar ao contexto educacional contemporâneo” 

(referindo-se a cibercultura). 

X   

7 R.T (Cursista 

V) 

[1] Podemos perceber algumas mudanças no contexto educacional 

que foram influenciadas pela cibercultura.  

[2] Entretanto, em algumas escolas, a mudança está restrita à 

aquisição de equipamentos.  

[3] Podemos inferir que há investimento em equipamentos sem um 

investimento na formação do professor.  

[4] A educação não está alheia a toda transformação pela qual a 

sociedade vem passando. Portanto, é preciso peceber-se enquanto 

organização que sofre impactos dessas transformações, mas, também, 

pode provocar impactos.  

O autor, Extrato 1, concorda com a questão que 

“disparou” o debate, afirmando que existem 

mudanças no contexto educacional, devido a 

cibercultura. Na sequência. Extrato 2, chama a 

atenção para o fato de que essas mudanças nem 

sempre são tão impactantes, citando que em 

algumas escolas a única ação é a aquisição de 

equipamentos. No Extrato 3, continua sua 

afirmação anterior dizendo que é necessário 

investir mais em formação de professor. Por fim, 

Extrato 4, conclui dizendo que a educação é 

influenciada pelas transformações sociais e que  

sofre e provoca impactos.   

 X  

8 O.S.S 

(Cursista II) 

[1]  Realmente, G. a escola nunca é a mesma, ela acompanha as 

inovações contemporâneas.  

[2] F., ainda bem que somos contemporâneos à geração "Rafinha" e 

devemos correr atrás para não perder o tempo. 

[3] C., você tocou em algo fundamental: nossa responsabilidade, 

mergulhados na geração "Rafinha", em desenvolver um processo 

pedagógico que dê conta das demandas e ideais contemporâneos. 

O autor inicia a sua contribuição, Extrato 1, 

concordando com a colega G. (demonstrando 

cumplicidade), em relação a constante mudança 

da escola. No Extrato 2, menciona a mensagem da 

colega F, chamando a atenção para a necessidade 

de estarmos acompanhando as mudanças 

apresentadas no vídeo de “Rafinha”. Na 

sequência, Extrato 3, destaca que a colega C. 

trouxe uma questão fundamental a discussão que 

  X 
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[4]  começamos a sentir os feitos de um novo significado dos pilares 

da educação: aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. 

 

[5] ressalto a importância da intencionalidade do exercício docente 

que, utilizando dos dispositivos tecnológicos, propondo estratégias 

adequadas aos mesmos, e focando-se na formação de seres humanos, 

possa vislumbrar um mundo melhor para todos. 

[6] Aproveito para socializar uma experiência com um blog, 

construído coletivamente, como estratégia curricular, em um curso 

presencial: http://edca82.blogspot.com. 

[7] Creio que vão gostar da dinâmica de participação e colaboração 

no ambiente. 

consiste em nossa responsabilidade em 

desenvolver um processo pedagógico que atenda 

as demandas e idéias contemporâneas. No Extrato 

4,  destaca que, na cibercultura, estamos 

aprendendo novos significados para o “aprender a 

conhecer, fazer, conviver e ser”. Na sequência, 

Extrato 5,  o autor  apresenta mais uma 

contribuição quando chama atenção para a 

importância da intencionalidade no exercício 

docente, referindo-se a adoção das TIC na 

educação. Nesse momento, apresenta uma 

argumentação que poderia ter dado outro rumo a 

discussão (a respeito da intencionalidade). No 

Extrato 6, socializa sua experiência com a 

construção coletiva de um blog. Ao concluir, no 

Extrato 7, o autor demonstra ter confiança de que 

os colegas irão gostar da sua experiência com a 

construção coletiva do blog.  

9 O.S.S 

(Cursista II) 

 [1] sugiro também este vídeo: 

Metodologia ou Tecnologia: 

http://www.youtube.com/watch?v=xLRt0mvvpBk&feature=related 

O autor encaminha uma nova mensagem apenas 

para fazer mais uma indicação. 

X   

10 J.R (Formador 

II) 

[1] Vi o seu wikiblog (é assim que chamo o meu/nosso) e fiquei feliz 

(e triste ao mesmo tempo) que seus alunos da pedagogia estão dando 

um banho nos meus alunos da computação.  

[2]Veja o nosso blog: http://jocelmarios.blogspot.com/. 

O autor, no Extrato 1, comenta ter visitado o blog 

de O.S.S e reconhece que a experiência tem sido 

melhor que a sua. Depois, no Extrato 2, 

compartilha o endereço do blog que construiu 

com os seus estudantes.  

X   

11 E.S (Cursista 

IV) 

[1] Será que somos reféns das “novas” tecnologias? Como ficamos 

quando a internet, o celular ou mesmo o controle remoto não 

funcionam? Sou só eu ou todos têm a sensação que o mundo parou? 

Que perdeu muito tempo?  

[2] Todos se movimentam, falam e compreendem a mesma 

linguagem.  

O autor inicia, Extrato 1, sua contribuição 

apresentando alguns questionamentos que 

representam suas angustias em relação a 

dependência da tecnologia. Na sequência, Extrato 

2, ele apresenta sua crença de que todos falam e 

compreendem a mesma linguagem. O autor 

conclui, Extrato 3, apresentando novas questões a 

  

 

 

X 



128 
 

[3] Como professores o que precisamos? É possível imprimir o 

mesmo ritmo dos nossos alunos, jovens Rafinhas?  

respeito das demandas dos professores diante 

dessa realidade, abrindo novas possibilidades para 

o debate ( a respeito do ritmo e das necessidades 

dos professores).    

12 L.S (Cursista 

III) 

[1] Muito boa sua reflexão, contempla aspectos que também 

considero relevantes para análise.  

[2] Importante você ter destacado a necessidade do respeito e da 

valorização das diferenças,  

[3] Como você mesma destaca, o curso de Especialização em Gestão 

Escolar, e acrescento essa nossa experiência neste curso de formação, 

constituem exemplos satisfatórios de como o ciberespaço pode ser 

aproveitado satisfatoriamente para o fortalecimento educacional.  

[4] As práticas nas Unidades Escolares que contam com profissionais 

que vivenciam experiências com uso de ferramentas interativas e que 

estendem seus conhecimentos para sua ação docente são bem mais 

fortalecidas, em razão de estarem potencializando a construção 

coletiva de saberes. 

O autor, inicia sua contribuição, Extrato 1, 

parabenizando a colega C pela sua reflexão e 

afirmando concordar com alguns aspectos da sua 

análise como, por exemplo, a valorização das 

diferenças (Extrato 2). Adicionalmente (Extrato 

3), também utiliza como exemplo o curso em que 

atuarão acrescentando a experiência no curso de 

formação como alternativas de fortalecimento 

educacional no ciberespaço. Por fim, Extrato 4, o 

autor posiciona-se afirmando que as unidades 

escolares, que contam com professores formados 

para uso das TIC, em sua prática docente, são 

mais fortalecidas no que diz respeito a 

potencialização da construção coletiva de saberes.  

  X  

13 O.S.S 

(Cursista II) 

[1] O wikiblog de vocês é muito interessante.  O autor volta ao fórum para elogiar o blog de J. X   

14 O.S.S 

(Cursista II) 

 [1] como seres humanos, somos simultaneamente produtores e 

produtos de culturas. 

[2] A cibercultura está aqui, em nosso mundo, pois nós a 

produzimos. Agora, somos produtos dela. 

[3] o cultural estabelece relações claras com o senso comum, e acaba 

envolvendo a todos. 

 

[4] como educadores, devemos considerar os aspectos socioculturais 

como os primeiros à abordagem pedagógica, pois só assim podemos 

O autor, Extrato 1, inicia sua fala fazendo 

referencia a colocação do colega E, dizendo 

acreditar que somos produtores e produtos de 

culturas. Baseado nisso, cita a cibercultura 

(Extrato 2).  Na sequência, Extrato 3, afirma que 

o cultural está relacionado com o senso comum e 

por isso envolve a todos. Por fim, Extrato 4, 

chama a atenção da necessidade de, como 

educadores, considerar os aspectos socioculturais 

com a finalidade de educar para à crítica e 

produção de novas culturas. Nesse momento, de 

certa forma, apresenta uma resposta para o 

 X  
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pensar em educar para a crítica e para a produção de novas culturas. questionamento feito por E.S.  

15 G.M.S  

(Cursista I) 

[1] Vivemos na Era da Informação cercados por tecnologias.  

[2] Percebe-se, que somos cada vez mais, afetados e transformados 

pela potencialidade da comunicação.  

[3] Esse ciberespaço permite que as informações e as descobertas 

sejam divulgadas de forma muito rápida. Levando o sujeito, a agregar 

outros valores e a outros novos elementos. Fazendo com isso, novas 

interações com o ambiente, possibilitando ao conhecimento.  

 [4] um novo professor nesse contexto 

 [5] uma nova prática visando uma relação dialógica e com uma 

comunicação que se tornou mais prazerosa, flexível e interativa.  

O autor, Extrato1, inicia com uma contestação a 

respeito da presença das tecnologias na 

atualidade. Na sequência, Extrato 2, afirma 

perceber “que somos cada vez mais afetados e 

transformados” por esses dispositivos. No Extrato 

3 destaca as potencialidades do ciberespaço para 

o compartilhamento da informação e produção do 

conhecimento. Então, Extrato 4, destaca a 

presença de um novo professor diante desse 

cenário. Nesse sentido, no Extrato 5, destaca a 

existência de uma nova prática pautada na 

“relação dialógica e a partir de uma comunicação 

mais prazerosa, flexível e interativa”.  

 X  

Total das Intervenções / Perfil de Participação: 4

5 

7

7 

3

3 

4 – Áreas de Significação: 

Cibercultura, TIC, docência,  educação, aprendizagem,escola. 

5 – Parecer:  

O debate foi realizado durante um período de 45 dias e contou com a participação de apenas oito cursistas do grupo (constituído por 22 estudantes). Ao considerar os 

objetivos geral e específicos do fórum podemos afirmar que as contribuições realizadas buscaram contemplá-los. Por outro lado, de acordo com a leitura e vídeo 

recomendados, como referencial teórico para fundamentar o debate, consideramos que os posicionamentos apresentados foram, em sua maioria, superficiais e que algumas 

questões levantadas pelos cursistas não foram consideradas durante a discussão. Ademais, observamos a ausência de intervenções feitas pelo mediador, a fim de redirecionar 

a discussão e orientar a retomada da reflexão, de forma aprofundada, sobre os conceitos relevantes, inicialmente, propostos. Destacamos também a participação de O.S.S 

(Cursista II) no fórum, o qual assumiu uma postura de sujeito interventor, apresentando reflexões sobre as mensagens anteriores, levantando aspectos ainda não abordados e 

propondo outro desdobramento para o debate. De forma geral, percebemos que a cultura foi abordada no curso apenas na perspectiva da cibercultura, sendo desconsideradas 

as reflexões a cerca das questões relacionadas à interação cultural em cursos EaD, como pontuado no capítulo anterior.  

Legenda: GD – grupo de discussão / SP – sujeito participante / SC – sujeito contribuidor / SI –  sujeito interventor 



130 
 

 

O sujeito é considerado participante quando se atém a ação de partilhamento, 

entrando na discussão, mas sem apresentar nenhuma contribuição significativa (opinião, 

questionamento, compreensão sobre determinado conceito, compartilhando 

informações, sugestões, etc.). Por outro lado, é considerado colaborador se registra 

algum conteúdo ou reflexão sobre o tema; faz referência as mensagens anteriores 

aprofundando o assunto; apresenta indicações, suposições, hipóteses; acrescenta novos 

conteúdos, entre outras atitudes com a finalidade de colaborar com o grupo. Já o 

interventor é aquele que altera o rumo da discussão, modificando a sua direção, sentido 

ou conteúdo propriamente dito. Para isso apresenta reflexões a respeito das outras 

mensagens, a partir de sua sistematização e também ampliando o debate. 

 

Figura 17: Grupo de Discussão do Fórum de Formação de Professores 

Após a conclusão do curso de formação, com a finalidade de promover uma 

formação continuada, os membros da equipe pedagógica do curso de extensão para os 

DME, foram inscritos em um fórum
52

, criado dentro do próprio ambiente virtual do 

curso, para debater a cerca das questões pedagógicas, tais como: material didático, 

planejamento dos encontros presenciais, proposição de atividades pedagógicas, critérios 

para a mediação nos fóruns. Nessa experiência, destacamos, como ponto positivo, a 

ocorrência do compartilhamento de experiências (apresentando roteiros e fotos) para 

definição de dinâmicas e atividades durante o planejamento dos presenciais e a 

elaboração coletiva das atividades pedagógicas do curso. Entretanto, observamos que o 

aprofundamento dos debates a cerca das questões pedagógicas foi abandonado quando 

os membros da equipe ocuparam-se com as responsabilidades inerentes à realização do 

                                                           
52

 Apenas a equipe pedagógica podia visualizar as discussões realizadas nesse fórum. 
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curso. Ademais, em nenhum momento foram discutidas e apresentadas as demandas 

locais e aspectos culturais de cada estado. Acreditamos inclusive, após a conclusão das 

duas edições, que a ausência desse debate tenha refletido na falta de ações pedagógicas 

que agissem antecipadamente para evitar a evasão de alguns cursistas.   

 

5.2.3 Análise das entrevistas dialogadas com a coordenação pedagógica do curso 

de extensão para Dirigentes Municiais de Educação (DME) 

 

Além da análise de como ocorreu o processo formativo dos formadores e tutores 

que atuaram no PRADIME realizamos uma entrevista dialogada com as coordenadoras 

pedagógicas do curso. A seguir revelamos as características das três coordenadoras, a 

fim de explicitar a experiência das mesmas em EaD e traçar, sucintamente, os seus 

percursos formativos (quadro 5). 

 

Quadro 5: Características das entrevistados 

Participante
53

 Características 

M. CH. PB1 Doutoranda em Educação. Mestre em Educação e Contemporaneidade. 

Licenciada em Pedagogia.  Coordenadora Pedagógica do curso de 

extensão PRADIME (UFBA). Professora do curso de especialização em 

EaD da UNEB. Consultora UAB, tendo atuado como formadora, tutora e 

conteúdista de cursos EaD.  Professora e tutora de diversos cursos EaD 

promovidos por instituições públicas e privadas. 

M.CE.CH.PB2 Doutoranda em Difusão do Conhecimento. Mestre em Redes de 

Computadores. Graduação em Ciência da Computação e em Pedagogia. 

Coordenadora do curso de Especialização em Gestão Escolar a distância 

da UFBA. Consultora UAB, tendo atuado como formadora, tutora e 

conteúdista de cursos EaD.   

M.CSA.CH.PB3 Doutoranda em Difusão do Conhecimento. Mestre em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente. Graduada em Ciências Econômicas e em Pedagogia. 

Experiências em EaD: Coordenadora Pedagógica do  curso de extensão 

PRADIME em 2010 e 2012; Formadora do curso de extensão 

Conselheiros Escolares a distância (UFBA) em 2011. Consultora UAB, 

tendo atuado como formadora, tutora e conteúdista de cursos EaD.  

 

                                                           
53

 Para preservar a identidade dos autores das respostas, seus nomes completos foram substituídos por 

uma codificação constituída da seguinte forma: Titulação (M – Mestre) + Área de Formação (CH – 

Ciências Humanas; CSA – Ciências Sociais Aplicadas; CE – Ciências Exatas) + Vinculo Institucional 

(PB – Instituição Publica).  
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Nesta entrevista, consideramos como reflexões centrais: (1) Abordagem de 

questões culturais em EaD; (2) Noções de etnopesquisa-formação e do professor 

pesquisador associada a atuação do formador EaD; (3) A etnografia multi-situada 

e etnografia virtual em experiências EaD. Para cada um desses eixos apresentamos 

questionamentos que foram desdobrados em outros, no decorrer do diálogo, 

considerando os caminhos eleitos pelos entrevistados e posicionamentos ou relatos que 

emergiram.  

Em relação a condução das entrevistas destacamos que as mesmas ocorreram da 

seguinte forma (Figura 19): 

1. Apresentamos a reflexão e listamos os questionamentos iniciais; 

2. O sujeito foi convidado a iniciar a reflexão posicionando-se, 

compartilhando sua experiência, questionando-se e redirecionando o diálogo; 

3. Em paralelo anotamos as contribuições, tecendo e motivando novas 

reflexões, considerando o que estava sendo apresentado pelo participante. 

4. Quando o sujeito concluía sua fala partíamos para a segunda etapa da 

entrevista, abordando algumas noções teóricas a respeito do tema da reflexão, 

apresentando trechos de artigos ou da própria tese.  

5. Após essa apresentação retornávamos aos questionamentos para que os 

sujeitos complementassem ou voltassem a refletir sobre suas respostas 

considerando a fundamentação teórica citada anteriormente.  

 

 

Figura 18:Grupo de Discussão do Fórum de Formação de Professores 
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Sobre a primeira reflexão foram elencadas inicialmente as seguintes questões: 

 Nos cursos em que você participou como formadora ou cursista (em um 

curso de formação) foram abordadas questões sobre cultura relacionadas 

a EaD?  

 Caso positivo como o tema foi aprofundado?  

 Você acha que a forma como foi abordado foi suficiente?  

 Que elementos culturais você mencionaria como alternativas 

interessantes para motivar a colaboração em EaD? 

 

Nessa reflexão, observamos, a partir das contribuições apresentadas pelos 

entrevistados, que a discussão a respeito das questões culturais, em cursos de formação 

de professores para atuar EaD, têm ocorrido,  no geral, de forma não intencional, 

emergindo espontaneamente no decorrer do curso. Essas discussões normalmente são 

direcionadas para a reflexão a respeito da cibercultura
54

. Adicionalmente, foi citada por 

um dos sujeitos uma experiência, na qual se abordou a cultura na perspectiva da 

“cultura na era digital”, considerando um estudo sobre os imigrantes digitais (seus 

comportamentos, habilidades, interesses, demandas, limitações, entre outros). Durante o 

dialogo a coordenadora iniciou dizendo que tinha ficado muito satisfeita com essa 

abordagem, mas em seguida, quando começou a recordar a experiência, observamos que 

a mesma demonstrou dúvidas afirmando que talvez hoje pensasse diferente.  

 Outros encaminhamentos citados referem-se a realização de debate sobre a 

maneira como “as práticas locais dos estados se solidificavam com o uso das TIC nas 

escolas” e outro a respeito de questões culturais do estado da Bahia. Ademais, um dos 

entrevistados citou um curso em que a discussão sobre a cultura das instituições federais 

e estaduais foi iniciada a partir de um movimento político provocado pelos professores 

das universidades federais que tinham a finalidade de desvalorizar os professores das 

universidades estaduais. Nessa discussão, os professores das universidades estaduais 

incluíram o debate a respeito da “cultura local para mostrar que na perspectiva de 

formação a instituição estadual teria muito mais condição de atender a necessidade de 

formação dos professores, para uso das TIC, que a federal” [M. CH. PB1, 2012]. Nesse 

momento, identificamos a implicação da entrevistada neste processo, inclusive, pela 

                                                           
54

 Um dos entrevistados considerou que a discussão a respeito da nova postura do professor (como 

mediador da aprendizagem) e do cursista (como autônomo, ativo, responsável pela sua aprendizagem, 

entre outros) faz parte do debate sobre a cultura, no que diz respeito ao processo de ensinoaprendizagem.  
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forma como se expressou, demonstrou-se indignada com o fato, partindo em defesa das 

instituições estaduais
55

 e lamentou que o debate sobre cultura tivesse sido motivado por 

tal problemática. Em relação ao material didático, apenas um dos sujeitos referiu-se a 

um curso de especialização em EaD, no qual o disparador da produção do conteúdo 

estava direcionado para o atendimento das necessidades locais em relação ao contexto 

cultural. Acreditamos que foram poucas, as referências ao conteúdo didático, porque na 

prática as instituições não consideram as questões culturais durante a sua elaboração.  

Em relação à abordagem das interações culturais em cursos a distância foi 

unânime a ausência desse debate nas experiências vivenciadas pelos entrevistados. 

Observamos inclusive que os sujeitos desconheciam essa abordagem e ficaram 

surpresos quando citamos os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos fora do país. Por 

outro lado, todos demonstraram acreditar que essa questão interfere no estabelecimento 

da colaboração. Um dos entrevistados apresentou um exemplo de contextualização das 

suas aulas no presencial, a partir da compreensão das características e demandas dos 

seus estudantes, a fim de demonstrar a complexidade dessa ação e suas implicações 

quando se trata de cursos a distância, onde os estudantes estão afastados 

geograficamente e vivenciando culturas variadas. Outro participante informou que os 

professores não são formados (incluindo-se neste meio) considerando o 

desenvolvimento das competências culturais. Além disso, destaca-se: 

A abordagem de cultura nos cursos de formação é mais superficial e não 

apresenta dispositivos para auxiliar a atuação do formador dentro dessa 

perspectiva. Acho que falta aos formadores uma contextualização. Seria 

importante aprofundar essas questões para auxiliar o formador em sua prática 

docente, apresentando situações e refletindo sobre essas. [M.CE.CH.PB2, 

2012] 

Outro aspecto pontuado pelo mesmo sujeito está relacionado à colaboração. Ele 

destaca que nem todos os indivíduos têm predisposição para colaborar com outro. 

Nesses casos, é preciso agir de forma que os “afete”, motivando-os a colaborar. Dessa 

forma, torna-se necessário “conhecer a cultura do local ou interagir mais com essas 

pessoas para poder selecionar elementos culturais que possam afetá-las”. 

[M.CE.CH.PB2, 2012]. Para fortalecer este argumento, a coordenadora afirma ter 

aptidão para a colaboração, mas sofre com isso, pois acaba assumindo muitas 

responsabilidades, pois os colegas e estudantes, não são tão receptivos a colaboração. 

Ainda sobre essa questão, outro entrevistado destaca a importância de se considerar: 

                                                           
55

 Atualmente, a coordenadora está vinculada a uma instituição estadual.  
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“aspectos financeiros, se a cidade é grande ou pequena, a origem de formação dos 

cursistas (publico e privado), além de aspectos políticos”, no momento de planejamento 

e concepção da atividade pedagógica. Acreditamos que a coordenadora faz referência a 

essas questões, quando reflete sobre a sua experiência no PRADIME, reconhecendo que 

a ausência dessas considerações dificultou a produção colaborativa do conhecimento 

durante o curso e em muitos casos, impactou na evasão dos cursistas. 

Como iniciativas que consideramos positivas, em relação ao desenvolvimento de 

atividades colaborativas, podemos citar a organização das turmas de um curso de 

especialização que considerou a proveniência das pessoas. Nesse caso, o entrevistado 

afirmou ter observado que a colaboração entre os cursistas aconteceu de forma mais 

intensa a partir dessa estratégia. Outra alternativa interessante foi o convite para 

participar da equipe pedagógica do curso de especialização da escola de gestores, como 

assistentes de turma, os egressos da primeira turma. Nessa experiência, observou-se que 

essas pessoas conheciam muito da dinâmica do curso (das regiões onde estavam os 

cursistas) e com isso as interações eram ampliadas e a colaboração mais intensa nos 

grupos por eles mediados.  

Por fim, a respeito da condução da entrevista, destacamos que como 

fundamentação para tal reflexão apresentamos aos entrevistados trechos da seção 4.2, 

do capítulo anterior, que discutiu a respeito da Interação Cultural e EaD. Além disso, 

ressaltamos que no quadro 9 (do apêndice IV) foram transcritas as respostas completas 

dos sujeitos, antes e depois da apresentação da fundamentação teórica, indicando as 

contribuições registradas por cada indivíduo.  

Em relação a segunda reflexão foram elencadas inicialmente as seguintes 

questões: 

 Qual a sua compreensão sobre o etnopesquisa-formação? 

 Qual a sua compreensão sobre o professor pesquisador (considerando a 

abordagem de Antônio Nóvoa)? 

 Você acredita que os seus dispositivos (da etnopesquisa-formação) e as 

competências do professor pesquisador possam apoiar a atuação do 

formador EaD? Como? 

 

 

A partir dessa reflexão foi possível identificar a noção que os indivíduos têm 

respeito da etnopesquisa-formação, principalmente por associá-la à contextualização 
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cultural. Por outro lado, notamos que não foram citadas (por esquecimento ou 

desconhecimento) questões fundamentais, tais como: o reconhecimento, por parte dos 

professores da valorização do conhecimento prático (valorização da experiência) que 

nasce no seio da comunidade implicada na pesquisa; que o processo de pesquisa ocorre no 

âmbito da coletividade e envolve demanda social de determinado grupo. Pela forma como 

foi apresentado seu entendimento sobre o assunto, tendemos a acreditar que apenas uma 

das entrevistadas já havia recorrido a etnopesquisa-formação em sua prática docente e 

conhecia de maneira mais aprofundada esse tipo de abordagem. As outras duas já haviam 

lido algo a respeito, mas não demonstraram muita aproximação com o tema. 

Sobre a compreensão da noção de professor pesquisador apenas duas Uma disse 

que este representa um professor curioso; interventor; sujeito livre para aprender. A 

outra, afirmou que a prática docente deste envolve além de lecionar, a pesquisa Após 

apresentar algumas fundamentações teóricas, essa última declarou não conhecer a noção 

defendida por Antonio Nóvoa e por isso, em sua resposta, não refletiu a respeito da 

compreensão do conhecimento e da organização de aprendizagens. 

Em relação à adoção dos dispositivos de pesquisa pelo formador, durante a sua 

prática docente, as três entrevistadas concordaram com esta possibilidade importante. A 

primeira respondeu dizendo: “principalmente no que diz respeito à contextualização e 

conhecimento do outro para proceder a intervenção” [M. CH. PB1, 2012]. A segunda 

mencionou que o uso de alguns dispositivos deixa o cursista mais a vontade em 

participar, como é o caso da entrevista dialogada. A última disse que, se o formador 

tiver a formação para atuar com a etnopesquisa-formação, esses dispositivos poderão ser 

utilizados continuamente.  

Quando questionamos como esses dispositivos poderiam ser usados, um dos 

sujeitos mencionou a realização de entrevistas dialogadas no AVA, para aprofundar 

algum conteúdo, ou identificar dúvidas dos cursistas. O outro compartilhou uma das 

suas experiências, fazendo uso do diário de formação, como descrito a seguir: 

O uso do Diário de formação (usa geralmente o diário de bordo) a 

intenção é o sujeito registrar tudo que é significativo para ele no decorrer 

da formação a partir da sua expectativa de aprendizagem. O formador 

então tem condição de compreender a origem das dificuldades como os 

avanços se constituem, os avanços da metodologia, etc. Faz com que o 

professor reavalie sua própria condição de docente como gestor, 

interventor, mediador. [M. CH. PB1, 2012]. 



137 
 

 

Outra questão que emergiu nessa reflexão refere-se ao compartilhamento de 

experiências. A respeito disso, um dos indivíduos destacou que além do 

compartilhamento é fundamental que ocorra uma reflexão coletiva sobre a experiência, 

a fim de identificar pontos fortes e fracos. Notamos que a entrevistada recordou 

momentos em que, em sua formação, foram propostos os compartilhamentos de 

experiência, sem que as mesmas fossem discutidas pelos colegas, demonstrando certa 

decepção quanto a essa prática.  

Em relação à condução da entrevista a fundamentação apresentada para essa 

reflexão consistiu em trechos retirados do capítulo 3, especificamente da seção 3.3.2 

que tratou da Etnopesquisa crítica e etnopesquisa-formação. Ademais, ressaltamos que 

no quadro 10 (do apêndice IV) foram registradas as respostas completas e indicadas as 

suas contribuições. 

A respeito da terceira reflexão foram elencadas inicialmente as seguintes 

questões: 

 Você já leu ou ouviu falar da etnografia multi-situada?   

 E sobre a etnografia virtual?  

 Você acha que essas noções têm alguma relação ou podem contribuir 

com experiências EaD?  

 Você acredita ser importante que o formador conheça e/ou utilize essas 

concepções de pesquisa? 

 

Duas das entrevistadas afirmaram não ter muito conhecimento sobre a etnografia 

multi-situada
56

 e virtual
57

. Uma delas disse que já ouvira falar, mas não se interessou em 

aprofundar. A outra disse que já havia lido algo, em uma tese, a respeito da multi-

situada, por outro lado, nunca tinha ouvido falar da etnografia virtual. O sujeito que 

apresentou sua compreensão da multi-situada respondeu dizendo que esta lida com 

“situações de contextos diversificados. Ou seja, na etnografia você esta imerso num 

grupo e na multi-situada você tem um grupo e dentro do grupo você tem vários grupos” 

[M. CH. PB1, 2012]. Durante o diálogo conseguimos identificar que esse sujeito 
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 “Esta etnografia móvel toma trajetórias inesperadas ao traçar a formação cultural através e dentro de 

múltiplos espaços de atividade o que desestabiliza a distinção, por exemplo, entre a vida cotidiana e o 

sistema, na qual muitas etnografias têm sido concebidas” (MARCUS, 1998, p. 80). 

 
57

 Segundo Santaella (2004), essa se apresenta como uma abordagem metodológica direcionada para a 

investigação de práticas, comunidade e culturas que estão situadas na Internet.  
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compreendia como a etnografia multi-situada funciona. Sobre a etnografia virtual 

respondeu dizendo que esta consiste naquela realizada em ambientes virtuais. As 

questões foram elaboradas com o objetivo de: identificar se a etnografia foi abordada 

nos cursos de formação realizados pelas coordenadoras e como foram discutidas e 

aprofundadas, apresentando quais questões, entre outros. Pelo que podemos observar, 

esse assunto nunca foi tratado dentro do escopo da atuação do formador EaD. 

Ao ser questionado o sujeito, sobre a importância do formador conhecer e/ou 

utilizar essas concepções de pesquisa, todos confirmaram, mas pontuaram não ser 

essencial; suficiente (quando analisada isoladamente); ou indispensável para a sua 

atuação. Observamos que, os posicionamentos das entrevistadas nesta questão não 

foram tão consolidados, provavelmente por nunca terem refletido sobre a adoção dos 

dispositivos da etnografia, para a sua atuação como formador de cursos a distância.  

Nesse sentido, destacamos ainda a contribuição de uma das entrevistadas: 

É possível utilizar se você tem uma noção de como as questões culturais 

podem influenciar no modo como se aprende, interaja, etc.Por exemplo, 

pode-se promover uma discussão a partir do conhecimento prévio do perfil 

dos cursistas. [M.CE.CH.PB2, 2012] 

Sobre a condução da entrevista a fundamentação recuperada para essa reflexão foi 

constituída de recortes de alguns artigos sobre etnografia multi-situtda (A morte no 

ciberespaço: um estudo etnográfico da comunidade do Orkut “Profiles de Gente 

Morta”; Moçambiques; Investigando a rua através da internet (e vice-versa): 

considerações teórico-metodológicas sobre um itinerário etnográfico) e sobre a 

etnografia virtual (Etnografia Virtual: uma tendência para a pesquisa em ambientes 

virtuais de aprendizagem e de prática). Além disso, no quadro 11 (apêndice IV) foram 

registradas as respostas completas dos sujeitos e indicadas as suas contribuições. 

 

5.2.4 Análise das Respostas do Questionário Online 

 

O questionário aplicado foi composto por perguntas fechadas e abertas. As 

questões fechadas foram de múltipla escolha ou apresentavam a opção do respondente 

assinalar sim, não ou não sei. Para facilitar a sua aplicação adotamos a opção de edição, 

envio e tabulação de questionários online do Google docs.  
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Em relação a sua organização, agrupamos as questões em noções subsunçoras: a) 

Informações básicas; b) Cultura e Formação; c) Produção Colaborativa do 

Conhecimento e Cultura. As noções subsunçoras b) e c) nos orientaram no momento de 

definição das mesmas para a análise de conteúdo das nossas compreensões. As 

informações básicas foram utilizadas para a delimitação das características dos 

participantes da pesquisa, como apresentado na seção 5.1.  

 

5.2.4.1 Análise das compreensões Informadas da noção subsunçora Cultura e 

Formação. 

Esta noção teve como finalidade identificar se as questões culturais têm sido pauta 

dos cursos de formação de professores para EaD e, em caso positivo, qual (ais) 

abordagem(ens) têm sido adotadas. Diante disso, apresentou três Núcleos de Sentido 

(NS) que foram definidos tomando como base as questões propostas e respectivas 

respostas. Esses núcleos foram: NS 1: Questões culturais na formação; NS 2: Professor 

Pesquisador,e; NS 3: Dispositivos Tecnológicos da Web
58

.  

 

5.2.4.1.1  Núcleo de Sentido 1 (NS 1): Questões Culturais na Formação 

O NS 1 revela como as questões culturais foram abordadas nas ações formativas 

em que os sujeitos participaram como cursistas, se consideram esse tema importante 

para a sua formação e como acham que o assunto deveria ser abordado.  Nesse sentido, 

os participantes, ao expressarem seus pontos de vista, trazem informações importantes a 

respeito de como as questões têm sido consideradas pelos proponentes das ações 

formativas direcionadas para os professores que irão atuar em EaD.  

Iniciamos questionando, aqueles que afirmaram (nas Informações básicas) que o 

curso de formação realizado abordou as questões culturais, como o assunto havia sido 

tratado. Dos oito (08) que responderam “sim” e dos outros sete (07) que responderam 

“superficialmente”, apenas três (03) não disseram como isto ocorreu. Ver as respostas 

completas e contribuições no quadro 12 (apêndice IV). 

                                                           
58

 Destaca-se que o Núcleo de Sentido: Dispositivos Tecnológicos Web é transversal e por isto está 

presente nas duas noções subsunçoras, tendo sido separado apenas para fins didáticos. Adicionalmente, 

observamos que os sujeitos citaram, em diversos momentos, dispositivos tecnológicos em suas respostas, 

demonstrando a associação destes aos assuntos abordados nos outros núcleos.    
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Os sujeitos informam sobre as questões abordadas de forma generalista ou 

superficial, ou ainda, indiretamente, espontaneamente ou sem intenção prévia. Alguns 

dizem acreditar que o tema só foi abordado devido à própria natureza do curso. Dois 

(02) dos participantes informam que a discussão ocorreu em seus cursos de mestrado ou 

doutorado e não no curso de formação em EaD. Destacamos ainda a sinalização de 

alguns dispositivos tecnológicos como alternativas para a realização de atividades que 

abordem essas questões.  No geral, observamos que os sujeitos fizeram uma reflexão 

sobre as experiências vivenciadas e souberam identificar quando e como o assunto foi 

abordado nas mesmas. Ver as respostas completas e contribuições no quadro 13 

(apêndice IV). 

Em resumo, ao analisar as contribuições anteriores observamos que alguns 

participantes consideraram a abordagem que vivenciaram adequadas. Outros 

apresentaram críticas, sugerindo outras estratégias. No geral, apareceu, mais de uma 

vez, o destaque para a necessidade de planejar como essas questões serão abordadas, 

incluindo o tema como conteúdo programático, já no momento de planejamento do 

curso, e assim, como referência para a elaboração do material didático e a proposição 

das atividades. Dentre as idéias sugeridas, destacamos a realização prévia de um 

diagnóstico através da pesquisa de campo; realização de reuniões online para debate 

dessas questões; consideração nesse debate da complexidade e da 

multirreferencialidade; “o diálogo maior com as comunidades e associações/entidades 

locais que desenvolvam trabalho de resgate cultural e de formação de identidade” 

[M.LLA.PB10, 2012]; a promoção de momentos para o compartilhamento de 

experiências; e a reflexão sobre “como o perfil dos alunos e características culturais das 

suas regiões poderiam ser considerados” [M.CSA.PB5, 2012] para a promoção de 

atividades colaborativas, contextualização das atividades e definição das estratégias 

pedagógicas.  

Na sequência foi apresentada uma questão fechada onde o participante, aqueles 

que haviam afirmado ter realizado um curso de formação que abordou as questões 

culturais, deveriam concordar ou discordar quanto à importância dessa discussão para a 

sua formação. Onze (11) afirmaram ter considerado importante e hum
59

 (01) respondeu 

                                                           
59

 M.CSA.PR7 que havia explicitado a respeito do tratamento dessas questões na apresentação do perfil 

(quadro 9) foi quem respondeu “não”. 
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“não”. Para essa questão solicitamos uma justificativa para a resposta. Ver as respostas 

completas e contribuições no quadro 14 (apêndice IV). 

A partir das respostas podemos concluir que os participantes concordam que a 

abordagem dessas questões é importante (alguns destacam ser fundamental ou 

indispensável) para à sua formação, considerando que essas ações agregaram 

conhecimento a sua formação; enriqueceram ou proporcionaram mudança positiva de 

postura como formador ou pesquisador. Nesse sentido, alguns destacam ainda que o 

entendimento de tais questões é essencial para conhecer a turma; compreender as 

dificuldades dos cursistas; interagir com os mesmos; refletir sobre o material didático e 

avaliações propostas.  

Destacamos a afirmação de um dos participantes que, apesar de acreditar na 

importância da abordagem dessas questões, não considera a interferência da mesma no 

conteúdo ou na formação. Além disso, um sujeito demonstrou surpresa ao saber que 

cidades do interior da Bahia têm acesso a mídias e associou esta descoberta a 

oportunidade que lhe possibilitará informações sobre os municípios; um deles indica a 

proposta do design educacional contextualizado como alternativa para se considerar os 

contextos regionais no momento do planejamento de cursos EaD; e o outro informa que 

usou o fórum para motivar os cursistas no compartilhamento de suas experiências com 

os colegas. Por fim, sobre a noção de cultura, destacamos alguns trechos que 

consideramos relevantes e que foram trazidos pelos sujeitos: 

A experiência serve para que se reflita sobre a inadequação do conceito 

canônico de cultura e se descubram os valores da cultura local. 

[M.LLA.PB10, 2012] 

 

Somos mais filhos de nossa realidade cultural do que de nossos pais. 

[M.CH.PB17, 2012] 

 

A cultura é parte da identidade individual e coletiva do sujeito. [E.CH. 

PB19, 2012] 

Nessas contribuições identificamos que os sujeitos ao refletir sobre a cultura, 

reafirmam a importância da valorização do local, do indivíduo e do coletivo. Dessa 

forma, tentam fortalecer sua argumentação evidenciando o valor de se considerar as 

questões culturais para a sua formação.   
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5.2.4.1.2 Núcleo de Sentido 2 (NS 2): Professor Pesquisador 

O NS 2 demonstra qual a compreensão dos participantes a respeito da noção do 

professor pesquisador. Adicionalmente, algumas das perguntas feitas objetivaram 

estimular os participantes a fazerem uma autorreflexão sobre sua postura como docente. 

Destaca-se ainda que, para indicar qual fundamentação estamos tomando como base, 

para o entendimento dessa noção, indicamos na questão que a mesma vem sendo 

bastante discutida por Antônio Nóvoa (2001).   

Iniciamos, questionando ao sujeito se ele se considera um professor pesquisador.  

Dezessete (17) afirmaram que “sim”, três (03) disseram que “não” e quatro (04) não 

responderam. Dos que responderam “não”, dois (02) são professores doutores, com 

formação em Ciências Sociais Aplicadas, vinculados a instituições publicas, 

participaram de cursos de formação, um com treze e o outro com dois anos de 

experiência em EaD. O terceiro respondente tem doze anos e meio de experiência em 

EaD, é especialista, das Ciências Humanas, vinculado a uma instituição pública e 

realizou curso de formação para atuar em EaD. Sobre os que responderam “não sei”, 

ambos têm formação na área das Ciências Exatas, são especialistas, vinculados a 

instituições privadas, afirmaram ter participado de curso de formação e possuem três 

(03) anos de experiência em EaD.  

Em seguida perguntamos “Qual a sua compreensão sobre a noção de professor 

pesquisador?”. Após analisar as respostas (indicadas no quadro 12 do Apêndice IV) 

notamos que a maioria considerou a noção de professor pesquisador abordada por 

Antonio Nóvoa. Diante disso, dentre as compreensões citadas, destacamos alguns 

posicionamentos:  

 [...] é aquele que questiona e reflete de forma sistemática sobre as 

experiências vividas e sobre os conteúdos da(s) disciplina(s) que leciona. 

[D.CH.PB1, 2012, grifo nosso] 

[...] busca frequentemente conhecer a dinâmica de transformação do seu 

contexto de atuação, buscando atualizar-se. [M.CH.PB2, 2012, grifo nosso] 

Ter o campo de atuação da prática pedagógica como cenário repleto de 

complexidades que necessitam de análise cuidadosa e respeitosa, mas, 

também de estudo compreensivo de ações realizadas em outros contextos, 

disponíveis em pesquisas. [M.CE.PB3, 2012] 

[...] está em permanente construção de sua práxis, num movimento de 

ação-reflexão-ação. [M.LLA.PB10, 2012] 
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O docente em processo de auto-hetero formação permanente, com atitude 

investigativa frente à sua prática e às questões de alguma forma relacionadas 

a esta. Assume seu papel político na prática docente e na produção resultante 

dos registros investigativos sobre a mesma. [M.CH.PB11, 2012] 

Ele busca através das novas experiências, relacionar teoria e prática. 

Este professor está aberto a novas propostas em educação,está aberto a 

discussões a respeito de práticas pedagógicas, inclusive aberto a críticas e 

discussões a respeito de sua própria prática. Ele visa melhorar 

constantemente sua prática e para isso age colaborativamente. Acredito que 

o professor pesquisador, utiliza das experiências cotidianas, para motivar 

novos rumos, em sua prática. [E.CB.PB12, 2012] 

Constatamos nos grifos acima que os sujeitos relacionam a atuação do professor 

pesquisador à uma formação continua que exige ações sistemáticas de reflexão e 

questionamento; de análise cuidadosa e respeitosa; construção permanente e busca pela 

contextualização constante. Nessa perspectiva, outros posicionamentos que nos 

chamaram a atenção, evidenciados a seguir consistem na localização do formador em 

distintos “entre-lugares” fazendo referência ao professor como o indivíduo que aprende 

enquanto ensina e ensina enquanto aprende, e; como mediador da aprendizagem.   

[...] mais curioso, flexível e assumindo os distintos "entre-lugares" de quem 

ensina e aprende. [M.CH.PB17, 2012] 

[...] não pode ser entendido como um transmissor de conteúdos, mas como 

um mediador de situações de aprendizagem desafiadoras para seus alunos, 

com vistas auxiliá-los a participar da sociedade contemporânea e contribuir 

com transformações em todas as áreas do conhecimento, bem como a dos 

setores econômicos. Assim, para garantir mudanças significativas no 

processo de ensinar e aprender é necessário planejar novos modos de 

interrogar a realidade, investigar para saber o que está dando certo ou não, 

implementar novas ações, descrevê-las, acompanhá-las, avaliá-las e 

reestruturá-las, caso seja necessário. [E.CH.PB19, 2012] 

Por outro lado, alguns dos participantes demonstraram que seu entendimento a 

respeito do professor pesquisador consiste naqueles profissionais que vão “a fundo 

numa pesquisa: vai a campo, lê os teóricos faz suas inferências” [E.CH.PB6, 2012]; 

“orienta, estimula para a pesquisa, para o aprofundamento dos temas” [M.CSA.PR7, 

2012]; possui conhecimentos sólidos sobre metodologia da pesquisa e que leva isso para 

a sala de aula unindo prática e teoria [E.CE.PR18, 2012]; está envolvido com o 

desenvolvimento de alguma pesquisa reconhecida pelas Instituições de Ensino e 

Fomento. Sobre isso, um dos sujeitos destaca (discordando) que esse entendimento, a 

respeito do professor pesquisador é comumente encontrado no ambiente acadêmico, 

quando se considera professores pesquisadores os mestres e doutores envolvidos em 

pesquisas nas universidades. Em sua argumentação, inclusive, posiciona-se dizendo 

acreditar que todos nós somos pesquisadores, já que parte do pressuposto que todo 
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professor deve estar em constante atualização; ter “consciência sobre os problemas 

recorrentes em sala de aula”, “experiência prática de ensino e de aprendizagem”, “poder 

de reflexão e questionamento, além de sermos capazes de resolver problemas”. 

[E.CH.PB26, 2012] 

Evidenciamos ainda outra contribuição, que afirma “acreditar que a EAD favorece 

muito este professor pesquisador” [E.CB.PB12, 2012]. Nesse sentido, outro participante 

direciona a sua compreensão para a atuação do professor em experiências EaD, 

destacando a necessidade de agir em prol da inovação, da promoção de desafios, do 

aprofundamento do conhecimento e da busca constante pela compreensão das 

expectativas dos estudantes e da limitação na EaD. 

[...] inovar suas estratégias pedagógicas, ferramentas de interação, desafiar 

os estudantes a desenvolver trabalhos práticos e colaborativos. Para isso, é 

preciso aprofundar o conhecimento das teorias, das ferramentas e, 

especialmente, buscar compreender sempre mais as expectativas dos 

estudantes e suas limitações na EaD. [M.CSA.PB5, 2012, grifo nosso]  

No geral, observamos que os participantes, independente da compreensão que têm 

a respeito da noção de professor pesquisador, já refletiram sobre esta questão, 

relacionando essas demandas à sua prática docente (mesmo que, a maioria, não tenha 

conseguido associar essa noção às suas experiências em EaD). Além disso, concluímos 

que alguns ainda consideram o professor pesquisador como alguém que atua na 

pesquisa e não como o sujeito que tem implícita a sua atuação como docente a sua 

atuação como pesquisador (da sua própria atuação como docente).  

Na sequência apresentaremos três questões fechadas. Na primeira (questão 25) 

perguntamos “Em sua formação foram desenvolvidas atividades direcionadas para 

o seu desenvolvimento como professor pesquisador?”. Doze (12) responderam “sim”, 

onze (11) disseram “não” e três (03) não responderam. Um que respondeu “sim” havia 

dito anteriormente que não se considera um professor pesquisador. Ou seja, mesmo 

confirmando ter participado de um curso de formação no qual realizou atividades para 

este fim, afirma não considerar ter essa característica. 

Na segunda questão fechada (questão 26) questionamos se “ainda em sua 

formação, foi lhe dada a oportunidade de desenvolver competências para a 

organização de aprendizagens”. Onze (11) responderam “sim”, onze (11) disseram 

“não”, hum (01) respondeu “não sei” e três (03) não responderam. Observamos que dois 
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(02) dos sujeitos que responderam sim na questão anterior não reconhecem essa 

competência como requerida a formação do professor pesquisador ou simplesmente, 

sinaliza que as atividades realizadas anteriormente não atenderam a essa necessidade. 

Então questionamos (questão 27) se “nessa formação, foi lhe dada a 

oportunidade de desenvolver competências relacionadas a compreensão do 

conhecimento”. Doze (12) disseram que “sim”, Onze (11) responderam “não” e três 

(03) não responderam. Evidencia-se que um dos indivíduos que respondeu “sim” na 

questão 25, apesar de ter sinalizado a existência de atividades direcionadas para o 

desenvolvimento da característica de professor pesquisador em sua formação, na 

sequência, respondeu “não” para as questões 26 e 27, demonstrando que não reconhece 

ou compreende a organização de aprendizagens e a compreensão do conhecimento 

como habilidades necessárias para essa atuação. Outro sujeito que afirmou a 

inexistência dessas atividades, depois afirmou ter tido, nessa formação, a oportunidade 

de desenvolver ambas as competências, o que pode significar a sua incompreensão a 

respeito da noção do professor pesquisador.  

Para finalizar o grupo de questões do NS 2, apresentamos duas questões abertas. 

A primeira solicitou que o indivíduo, considerando as questões 26 e 27, descrevesse 

algumas situações em que lhe foram fornecidas oportunidades de desenvolver 

competências para a organização de aprendizagens e compreensão do conhecimento.  

Ver quadro 16 do apêndice IV. 

Ao avaliar as respostas notamos que a maioria não separa as atividades citadas 

de acordo com as competências para a organização da aprendizagem e compreensão 

do conhecimento.  Acreditamos que os participantes compreendem que as mesmas 

podem estar associadas ou não têm clareza do significado de cada uma. Além disso, 

nos chamou a atenção a resposta de um deles afirmando ter considerado a 

experiência, muito marcante, mas não ter tido oportunidade de realizar “o que 

aprendeu” por estar atuando em outra área. Ou seja, o participante não conseguiu 

“mapear” a abordagem desenvolvida no curso, em sua prática docente, por causa da 

área de conhecimento do curso, que está atuando, ser diferente daquela adotada para 

a condução da sua atividade no curso de formação. Isto quer dizer que, apesar de 

definir a experiência como boa, o conhecimento não foi verdadeiramente elaborado 
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pelo sujeito, possibilitando-lhe, de maneira autônoma, pudesse interpretá-lo, traduzi-

lo, transduzi-lo, incorporá-lo à sua prática.  

Destacamos ainda algumas das ações citadas pelos participantes, pois as 

consideramos como experiências validadas ao desenvolvimento dessas competências: a) 

realização de pesquisas que “possibilitaram a observação, analise, categorização, 

reorganização e proposição de novas formas de discussão e ação a respeito dos temas 

centrais de cada pesquisa” [M.CE.PB3, 2012], e: “elaboração de produções coletivas 

que exigem capacidade de trabalho em grupo, de síntese e de traduzir, interpretar, 

ressignificar conhecimentos adequando as necessidades do coletivo e da realidade 

trabalhada” [M.CH.PB2, 2012]; “Planejamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

desenvolvimento de uma webquest para o curso, 

criação de roteiros para história em quadrinhos mobilizadoras para o curso” 

[M.CSA.PB5, 2012]; “aprender o uso de instrumentos que revelam os percursos 

cognitivos dos sujeitos; como fatores inconscientes e desiderativos interferem nesse 

processo; diagnóstico de dificuldades de aprendizagem etc.”[M.CH.PB17, 2012]; 

realização de mapas conceituais, taxonomias, esquemas, sínteses, modelos, seminários e 

artigos, que são dispositivos possíveis para explicitação e representação do 

conhecimento” [M.CH.CE.PB23, 2012]. 

 

5.2.4.1.3  Núcleo de Sentido 3 (NS 3): Dispositivos Tecnológicos da Web 

 

O NS 3 está diretamente relacionado à formação do docente para atuar como 

professor pesquisador. Ademais, observamos que em diversos momentos, nas falas 

transcritas anteriormente, os sujeitos indicaram algum (ns) dispositivo(s) disponíveis na 

web (em especial no AVA) como possibilidade para desenvolver determinadas 

competências ou aprofundar temas relacionados a questões culturais.  

A questão apresentada aqui teve como objetivo identificar se os participantes 

acreditavam que os dispositivos disponíveis na web poderiam auxiliá-lo a exercer o 

papel do professor pesquisador
60

. Além disso, solicitamos que eles indicassem alguns 

                                                           
60

 A compreensão sobre o uso desses dispositivos para apoiar a sua prática docente voltou a ser 

recuperada na noção subsunçora “Produção Colaborativa do Conhecimento e Cultura”, neste momento, 

na perspectiva de subsidiar a colaboração. 
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desses dispositivos. A resposta a questão 29 pode ser visualizada no quadro 17 

(apêndice IV). 

Podemos observar pelos comentários apresentados que todos os sujeitos 

concordam com a possibilidade de adotar os dispositivos tecnológicos da web como 

forma de subsidiar que o formador atue como um professor pesquisador. Sobre isso, 

alguns participantes evidenciaram apenas a necessidade de haver a formação para que o 

professor conheça e explore adequadamente as potencialidades dos dispositivos e o uso 

baseado na abordagem pedagógica para que estimule uma postura crítica. Um dos 

participantes disse ainda que a adoção desses dispositivos só atrapalha quando os 

envolvidos (cursistas, por exemplo) não sabem utilizá-lo. Observamos que a 

entrevistada fez essa consideração, por ter recordado experiências negativas 

vivenciadas, devido à dificuldade operacional apresentada por seus cursistas, durante a 

realização de atividades baseadas em interações assíncronas e principalmente síncronas.  

Adicionalmente, os sujeitos indicaram vários dispositivos. Dentre os mais citados 

estão: dispositivos do Moodle (incluindo os fóruns, chats e questionário online); 

webconferência; wiki; e-mails; mensagens instantâneas (por exemplo, o skype); 

repositórios de vídeos; blogs, redes sociais, entre outros.    

 

5.2.4.2  Análise das compreensões informadas na noção subsunçora Produção 

Colaborativa do conhecimento 

Essa noção teve como finalidade identificar se as questões culturais têm sido pauta 

dos cursos de formação de professores para EaD e, em caso positivo, qual (ais) 

abordagem(ens) têm sido adotadas. Diante disso, apresentamos dois Núcleos de Sentido 

(NS) que foram definidos da mesma forma como foram citados para a noção anterior. Esses 

núcleos foram: NS 1: Questões Culturais, e; NS 2: Dispositivos Tecnológicos da Web.  

 

5.2.4.2.1  Núcleo de Sentido 1 (NS 1): Diversidade Cultural  

O NS 1 identificou como o fato de se ter estudantes oriundos de diferentes 

culturas vem sendo considerado pelas experiências EaD vivenciadas pelos participantes 

dessa pesquisa, quando atuaram como formador ou tutor. Desta forma, iniciamos 
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perguntando se “as atividades pedagógicas propostas no curso eram as mesmas 

para todos os cursistas”. Sobre isto, vinte e dois (22) responderam “sim”, hum (01) 

disse “não” e três (03) não responderam.  

Na sequência, questionamos se “as atividades foram planejadas considerando 

as demandas culturais locais, das cidades onde os cursistas residiam”. Cinco (05) 

responderam “sim”, treze (13) responderam “não”, cinco (05) disseram “não sei” e três 

(03) não responderam. Pelas respostas podemos observar que as atividades propostas no 

curso, na maioria dos casos, não contemplaram as diferenças culturais ou essa 

preocupação não estava clara nas proposições e por isso nem os formadores 

conseguiram identificá-la.  

Ao perguntar se “o material didático do curso era o mesmo para todos os 

cursistas”. Vinte e três (23) responderam “sim” e três (03) não responderam. Então 

questionamos se “foram disponibilizadas leituras complementares buscando 

atender as demandas culturais locais das cidades onde os cursistas residiam”. Para 

essa questão os participantes responderam da seguinte forma: nove (09) assinalaram 

“sim”, treze (13) disseram “não” e três (03) não responderam.  

Questionamos se “após a finalização do curso, considerando a sua avaliação 

do processo, você pode afirmar que a abordagem de questões culturais seria ou foi 

importante”. Vinte e dois (22) disseram “sim”, hum (01) disse “não” e três (03) 

afirmaram “não saber”. O participante que respondeu “não” tem três anos de 

experiência em EaD, formação na área das Ciências Exatas, vínculo com instituição 

particular e realizou um curso de formação para atuar em EaD com duração de trinta 

(30) dias. Acreditamos que o formador, por ter atuado em cursos da área de exatas, não 

tenha observado situações em que as características culturais dos estudantes tenham 

influenciado em seu comportamento, durante as aulas e desenvolvimento das atividades. 

Porém, pela experiência que temos no acompanhamento do curso de Sistemas de 

Informação, oferecido por uma instituição particular de Salvador, constatamos que 

algumas atividades propostas (como por exemplo, o desenvolvimento de sistemas de 

informação para shopping) não foram bem planejadas por fugirem das demandas locais 

das cidades onde os cursistas residiam (não existem shoppings na maioria das cidades 

do interior da Bahia e por isso, os estudantes não conseguiram desenvolver seus 

projetos como solicitado pelo formador). 



149 
 

 

Em seguida solicitamos, caso o participante tivesse respondido “sim” para a 

questão anterior, que indicasse qual o impacto dessa abordagem para o curso. Nessa 

questão (de múltipla escolha) apresentamos algumas opções que foram: redução da 

evasão; motivação da aprendizagem; facilitação da compreensão dos cursistas 

sobre os conteúdos abordados, e; para possibilitar a colaboração entre cursistas e 

formadores. Oito (08) assinalaram a opção “reduzir a evasão”; dezessete (17) 

indicaram a alternativa “motivar a aprendizagem”; dezessete (17) acreditam que essa 

abordagem pode “facilitar a compreensão dos cursistas sobre os conteúdos abordados” e 

quinze (15) marcaram a opção “possibilitar a colaboração entre cursistas e formadores”.  

Depois (questão 36) perguntamos se o participante “acredita que o acolhimento 

da diversidade cultural tem influência no estabelecimento de redes colaborativas 

em cursos EaD”. Vinte (20) informaram que “sim”, quatro (04) informaram “não 

saber” e dois (02) não responderam. Observamos que o sujeito que respondeu “não” a 

respeito da importância “da abordagem de questões culturais” nos cursos EaD, agora 

respondeu „não saber” se o acolhimento da diversidade cultural impacta no 

estabelecimento de redes colaborativas, demonstrando que sua resposta anterior foi 

assinalada motivada por uma dúvida ou falta de conhecimento. Ninguém respondeu 

“não” a esta questão. Adicionalmente, solicitamos que o participante justificasse sua 

resposta (quadro 18 do apêndice IV).  

Pelas justificativas apresentadas concluímos que a maioria dos participantes 

considera que o acolhimento da diversidade cultural realmente influencia na 

constituição de redes colaborativas em cursos EaD, mesmo que alguns não tenham 

conseguido apresentar resposta objetiva e clara. De forma geral, as explicações foram 

variadas, mas de certa forma estão relacionadas. Dentre as que consideramos mais 

coerente citamos:  

[...] conhecer o outro, percebendo as diferenças existentes entre nós, ajuda a 

reforçar quem somos, nossa própria identidade. É nessa dialética, entre o 

reconhecimento e o estranhamento, que construímos possibilidades de 

colaboração, de troca mútua. [M.CSA.PB5, 2012, grifo nosso] 

Observei que os cursistas ficavam entusiasmados em falar sobre sua cidade, 

sua cultura e tradições.  Isso propiciou uma maior interação entre as partes 

[E.CH.PB6, 2012, grifo nosso] 

[...] é fundamental para o estabelecimento de redes colaborativas de 

aprendizagem, sobretudo pelo fato de que a aprendizagem não deve ocorrer 

de modo homogeneizador. É indispensável que os sujeitos aprendentes além 
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de lidar com aquilo que é geral, também tenham a oportunidade de refletir a 

partir de sua própria realidade. [M.LLA.PB10, 2012] 

[...] a colaboração implica em conhecer o outro e dialogar em código/ 

linguagem compartilhado pelos sujeitos. [2] A cultura permeia a linguagem, 

em uma relação intrínseca e indissociável [M.CH.PB11, 2012] 

[...] a abordagem da cultura local o aluno poderá obter mais pertencimento 

em relação ao curso. Desta forma a colaboração será mais rica e o aluno 

poderá participar das redes colaborativas com mais propriedade e riqueza de 

conhecimento sobre sua região. Com a abordagem da cultura local o aluno 

poderá obter mais pertencimento em relação ao curso. [E.CE.PR18, 2012, 

grifo nosso] 

A aproximação com a realidade cultural local estabelece a quebra de 

fronteiras que possam vir a existir entre alunos e professores. [E.CSA.PB22, 

2012, grifo nosso]  

Não há como ignorar os diferentes tipos de diversidade: étnica, social, 

cultural, religiosa, gênero, etc., pois estão presentes no cotidiano. 

[E.CH.NI.NI25, 2012] 

 

Pelos grifos acima, interpretamos que alguns dos sujeitos conseguem identificar 

como o acolhimento da diversidade cultural pode, na prática, influenciar as atividades 

propostas nos cursos a distância, quando destaca a possibilidade de o cursista 

demonstraar quem é; ocorrer a ampliação da interação entre cursistas e formadores; a 

constatação da realização de produções colaborativas mais ricas; o rompimento de 

fronteiras entre cursistas e formadores, aproximando-os. Além disso, despertou nossa 

atenção a associação coerente que esses sujeitos tecem entre a cultura e a identidade; a 

troca mútua; a linguagem; o pertencimento e o cotidiano.  

Evidenciamos ainda que dois dos participantes afirmaram que a influência 

depende da área do conhecimento do curso. Um deles, inclusive, confirma (mas em sua 

resposta identificamos que ainda não está certo disto) que para a área da computação a 

diversidade cultural não tem impacto. Destacamos ainda que um dos sujeitos cita o 

PRADIME como uma experiência onde “houve uma intencionalidade explícita de 

inserir a discussão sobre a relação educação e município, em respeito ao local de origem 

de cada estudante” [M.CH.PB8, 2012]. Nesse caso, por estarmos implicados com essa 

experiência, confirmamos que esse assunto está dentre aqueles abordados no curso, 

porém reconhecemos que o debate sobre a cultura local dos municípios e sua influência 

na escola praticamente não existiu. Diante disso, concluímos que o sujeito não avaliou 

cuidadosamente a sua prática ou desconhece as questões associadas à cultura para poder 

demonstrar um posicionamento mais critico.  
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A última questão que compõem esse núcleo de sentido consiste na solicitação 

apresentada para os sujeitos, quando pedimos que os mesmos compartilhassem conosco 

experiências em cursos EaD, onde foram considerados elementos culturais nas 

atividades pedagógicas ou materiais didáticos. O quadro 19 (apêndice IV) apresenta o 

relato dessas experiências. 

Após a leitura das experiências compartilhadas podemos concluir que os sujeitos 

souberam identificar aquelas que realmente consideraram elementos culturais, presentes 

no cotidiano dos cursistas, nas atividades ou no material didático. Pelos relatos e 

tomando como base a postura que estamos defendendo nesta tese, destacamos as 

seguintes experiências: 

As disciplinas PPP - Pesquisa e Prática Pedagógica (para os cursos de 

licenciatura) e PPI - Pesquisa e Projeto Interdisciplinar (cursos de 

bacharelado), quando da elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos,  

foram concebidas especificamente com esta finalidade, ou seja, de maneira a 

levar os discentes a significar os conteúdos universais a partir da sua 

aplicação junto à realidade local.as disciplinas PPP - Pesquisa e Prática 

Pedagógica (para os cursos de licenciatura) e PPI - Pesquisa e Projeto 

Interdisciplinar (cursos de bacharelado), quando da elaboração dos projetos 

pedagógicos dos cursos,  foram concebidas especificamente com esta 

finalidade, ou seja, de maneira a levar os discentes a significar os conteúdos 

universais a partir da sua aplicação junto à realidade local [D.CH.PB1, 2012] 

Lembro-me de uma atividade que chamava Observatório da Escola Cidadã, 

que deveria ser feita em duas etapas: - Observação das escolas das diferentes 

cidades que participavam do curso; - Compartilhamento das experiências 

numa wiki. Desta maneira, era possível perceber as diferenças culturais e 

sociais que impactavam na implantação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais nas escolas, do mesmo modo que valorizava as soluções e 

experiências positivas vivenciadas em cada cidade [M.CSA.PB5, 2012]  

Já desenvolvi diversas atividades considerando a variação linguística presente 

na região/município em que estava localizado o pólo, geralmente em forma 

de Podcast ou vídeo; atividades de pesquisa sobre a história da educação no 

município e sobre a biografia de professores da região e de outros vultos 

(escritores, artistas etc.), socializado em forma de vídeo, blog, jornal ou 

revista eletrônico; atividades sobre práticas culturais e sociabilidades da 

região, vídeo, blog...; sobre práticas culturais da oralidade dentre outras. 

[M.LLA. PB10, 2012] 

 

Dentre essas experiências, tivemos a oportunidade de participar da elaboração do 

projeto pedagógico em que foram definidas as disciplinas citadas no primeiro relato.  

Realmente, até o momento, não observamos nos projetos pedagógicos de outros cursos 

EaD a existência de disciplinas planejadas com a intenção formal de absorver as 

demandas culturais das regiões onde estão localizados os polos presenciais. Por outro 

lado, fazendo uma autorreflexão crítica sobre essa experiência concluímos, como ponto 

negativo, não existir um vínculo forte (ou até uma parceria realmente firmada e 
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internalizada) entre o tutor presencial, responsável por conduzir a prática dessas 

disciplinas nos encontros presenciais e os formadores responsáveis por conduzir as 

disciplinas no ambiente virtual.  Isto ocorria principalmente porque os tutores 

presenciais só compareciam a instituição sede uma vez, na maioria das vezes não se 

identificavam (do ponto de vista pedagógico, cultural, político, entre outros) com essa 

instituição e, além disso, não foi estabelecida uma comunidade de aprendizagem ou rede 

colaborativa entre os tutores e formadores, de forma que trabalhassem em parceria, 

compartilhassem experiências e conhecimentos, tomassem decisões colegiadas, etc. 

Adicionalmente, os formadores, responsáveis pelo AVA, não conheciam as demandas 

locais e por isso, as características culturais dessas regiões quando eram consideradas, 

ocorriam de forma superficial. 

Retomando para os relatos apresentados, notamos também que na maioria dos 

casos o material didático era o mesmo, havendo o direcionamento para as diferenças 

culturais apenas nas atividades. Nesse sentido, achamos interessante quando um dos 

sujeitos relatou ter percebido em sua experiência, uma alternativa para a 

contextualização dos materiais didáticos, considerando “uma nova perspectiva para 

abordar elementos culturais: espaços que remetem a diálogos que podem ser ampliados 

nos fóruns, como: parada obrigatória, refletindo” [M.CE.PB3, 2012].  

Por fim, nos chamou a atenção o fato no qual um dos sujeitos considerou a 

existência de múltiplos calendários acadêmicos (provavelmente se referindo ao 

agendamento de datas diferentes para a entrega de atividades, realização de provas e 

encontros presenciais, a partir das datas comemorativas, eventos políticos, feriados, 

entre outros, de cada região) como uma atividade em que foram considerados os 

elementos culturais.  Observa-se, na prática, que muitas instituições se limitam a atender 

apenas a demanda regional e os formadores tendem a considerar essa ação suficiente, 

desconsiderando completamente o contexto sociocultural dos cursistas.  

 

5.2.4.2.2 Núcleo de Sentido 1 (NS 2): Dispositivos Tecnológicos da Web  
 

O NS 2 identificou como os participantes visualizam a aplicabilidade dos 

dispositivos tecnológicos disponíveis na web para a promoção da produção colaborativa 

do conhecimento em cursos EaD. Sendo assim, iniciamos perguntando se o participante 



153 
 

 

acreditava que “os dispositivos tecnológicos disponíveis na web podem auxiliar a 

realização de atividades que acolham a diversidade cultural”. Vinte e quatro (24) 

respondeu “sim”, hum (01) respondeu “não sei”
61

 e hum (01) não respondeu. A partir 

dessa questão solicitamos aos que responderam “sim” a indicação de alguns desses 

dispositivos.  Algumas opções foram apresentadas, tais como: Redes Sociais, E-mail, 

Fórum, Blog, Wiki, Mensagens Instantâneas, Chat (Bate – papo) e webconferência. 

Além disso, o participante poderia indicar outros dispositivos.  

Nessa questão obtivemos as seguintes respostas: vinte e dois (22) indicaram as 

Redes Sociais; quinze (15) o e-mail; vinte e três (23) o fórum; dezenove (19) o blog; 

treze (13) o wiki, doze (12) as mensagens instantâneas; quinze (15) o chat; treze (13) a 

webconferência, e; quatro (4) outros. Dentre os “outros” dispositivos indicados estão: 

vídeos, podcast e webquest
62

. 

Diante dessa resposta, solicitamos que o sujeito sinalizasse como esses 

dispositivos podem auxiliar no desenvolvimento de atividades colaborativas (ver quadro 

20 do apêndice IV). Praticamente todos afirmaram que os dispositivos tecnológicos 

citados auxiliaram na elaboração de atividades que promoveram o acolhimento da 

diversidade cultural, quando foram utilizados com esta finalidade. Alguns citam a 

necessidade de conhecer as potencialidades desses para usa-los adequadamente. Nesse 

sentido, um dos sujeitos, referindo-se aos cursistas, diz que estes têm apresentado 

dificuldades para utilizar as redes sociais, e-mails e fóruns, não conseguindo organizar 

as idéias ou fazer uso das funcionalidades apresentadas por esses dispositivos. Nesse 

caso, identificamos que o sujeito tem formação na área das ciências exatas e, 

provavelmente, tem se sentido incomodado com o uso inadequado, considerando os 

aspectos técnicos, dos dispositivos tecnológicos por parte de seus estudantes. Já outro 

destaca que o cursista precisa ter disciplina e responsabilidade. Imaginamos que diz isso 

por compreender que o uso do dispositivo, isoladamente, não irá ajudar o cursista no 

acompanhamento do curso.  

Em relação às possibilidades apresentadas por esses dispositivos, destacamos 

algumas contribuições: ampliação das alternativas de comunicação e de conhecimento 

                                                           
61

 O sujeito que respondeu “não saber” é mestre em Ciências Sociais Aplicadas, vinculado a uma 

instituição privada, com quatro anos de experiência em EaD e realizou curso de formação com duração de 

mais ou menos 1 mês.  

 
62

 Metodologia de pesquisa orientada da web, onde quase todos os dispositivos utilizados para a pesquisa 

são provenientes da própria web [WIKIPEDIA]. 
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(por exemplo, uso de fotos, vídeos e termos próprios de cada região); constituição de 

“[...] espaços de troca, construção colaborativa e expressão comunicativa dos diferentes 

participantes do grupo” e ainda “[...] o uso da linguagem multimídia que favorece uma 

aproximação sensível e complexa com a realidade” [M.CSA.PB5, 2012]; para a 

“pesquisa de diversos contextos culturais” e “divulgação de sua própria cultura, assim 

como para a discussão de problemas nacionais no espectro local, como as questões 

sobre educação, cidadania”[M.LLA.PB10, 2012];  promoção de momentos de reflexão 

sobre “posições e argumentos de colegas nos fóruns e chats,  a partir de suas realidades 

e experiências pessoais - as quais estão "impregnadas" com suas culturas” [M.CH.PB17, 

2012]; através da utilização do “fórum, blog e wiki o aluno poderá mostrar e construir 

diversos elementos sobre sua cultura local e interagir com seus colegas de curso” 

[E.CE.PR18, 2012]; “na interação sócio afetiva, na socialização de diferentes saberes, 

na difusão de conhecimentos” [E.CH.NI.NI25,2012]  

Destacamos ainda algumas questões que apareceram nas respostas. A primeira 

foi a indicação da importância da mediação, quando diz que o “diferencial neste 

processo é o mediar que deverá estabelecer uma "costura" respeitosas entre os 

diversos pontos de vista e ter uma intencionalidade declarada em relação ao 

acolhimento da diversidade cultural” [M.CH.PB8,2012]. Atentamos que apenas esse 

sujeito citou a mediação, apesar da importância desta para viabilizar debates 

aprofundados e a produção colaborativa do conhecimento. Imaginamos que essa 

questão tem sido discutida de forma superficial nos cursos de formação ou os 

sujeitos têm dificuldade de associar o ato de mediar como ação fundamental para a 

promoção do acolhimento da diversidade cultural. 

 A segunda trata-se da associação entre a promoção de atividades colaborativas, 

adotando esses dispositivos, e o acolhimento da diversidade cultural, apresentada na 

“fala” de alguns dos participantes. Essa relação demonstra que parte dos sujeitos 

acredita que a colaboração pode motivar o acolhimento dessa diversidade. Outra 

associação presente consiste na relação entre o aumento da interação e o apoio ao 

compartilhamento da informação e do conhecimento (incluindo o compartilhamento de 

experiências) como ações que são viabilizadas por esses dispositivos e que contribuem 

para o acolhimento. Adicionalmente, observamos que os dispositivos mais citados aqui 

são: Fórum, wiki, web conferência, blogs e redes sociais, provavelmente por serem os 

dispositivos, atualmente, mais populares. 
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5.3  SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo, apresentamos as informações e reflexões que conseguimos extrair 

do campo, com a finalidade de nos orientar na elaboração da COMPONDO 2.0, a ser 

apresentada no próximo capítulo.  

A partir de nossa compreensão, observamos que a maioria dos sujeitos implicados 

não realizaram cursos de formação que abordassem de forma aprofundada as questões 

culturais em experiências de EaD. No geral, interpretamos que as formações ocorreram, 

na maioria das vezes, de forma aligeirada, focando nas discussões sobre as demandas 

administrativas, conteúdos didáticos, dispositivos tecnológicos, avaliação, entre outros. 

Diante disso, os professores são formados para, principalmente, utilizar as tecnologias, 

acompanhar a realização das atividades e elaborar conteúdos didáticos. Pouco esforço é 

dedicado para a contextualização da aprendizagem, na medida em que, quase não se 

“fala” sobre o fato de existir uma intensa interação cultural em cursos a distância, Isso 

nos leva a concluir que, a maioria dos cursos de formação ainda são planejados a partir 

da abordagem da homogeneização dos saberes e que as questões culturais vem sendo 

abordadas na perspectiva do entendimento da cibercultura.    
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6 COMPONDO 2.0: UMA PROPOSTA MULTIRREFERENCIAL PARA O 

PROCESSO METODOLÓGICO DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

EM REDE COLABORATIVA PARA EAD  

 

E voar onde o longe é pouco 

Cruzar os muros do além 

E assim pousar na Terra 

Djavan – Retrato da Vida 

 

Neste capítulo sistematizamos as idéias e informações principais dos capítulos 

anteriores com finalidade de iniciar nossa composição. Em seguida, apresentamos o 

etnoformador, revelando as demandas dessa formação em relação a sua atuação como 

professor pesquisador; a adoção dos princípios e dispositivos da etnopesquisa-formação; 

o desenvolvimento de competências
63

 culturais; a competência para a constituição e 

mediação de comunidades virtuais de aprendizagem e o uso dos dispositivos 

tecnológicos citados no capítulo 4. Na sequência, recuperamos sucintamente a primeira 

versão da COMPONDO e então divulgamos a COMPONDO 2.0. Por fim, 

apresentamos a síntese do capítulo.  

.  

Figura 19: Mapa Conceitual do Capítulo 6 

                                                           
63

 Compreendemos essa noção como saberes em uso que são expressos, considerando a conjugação de 

conhecimentos, habilidades, valores, sensibilidades e opções políticas, desenvolvidos a partir dos 

processos formativos específicos. 
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6.1  SISTEMATIZANDO PARA COMPOR 

 

Nos capítulos anteriores manifestamos nossas reflexões e crenças a respeito das 

demandas necessárias para a atuação do formador em cursos a distância, tornando-o 

capaz de planejar, estimular e mediar o desenvolvimento de atividades colaborativas.  

No primeiro capítulo, desvelamos o problema da tese ao contextualizar o cenário que 

circunda a educação a distância, destacando três fatores que geralmente provocam a 

evasão dos cursistas: a distância geográfica, a não exposição física e a diversidade 

cultural.    

Após expor essa realidade, apresentamos a questão norteadora da tese: Como 

formar os professores para EaD, a fim de habilitá-los para a atuação como 

etnoformador, estando aptos a planejar e conduzir ações pedagógicas em cursos a 

distância que promovam o acolhimento da diversidade cultural e a produção 

colaborativa do conhecimento? 

A partir dessa questão, iniciamos a busca pelas noções teóricas que serviram 

como elementos sustentadores e disparadores de novas reflexões, as quais foram 

responsáveis pela solidificação da nossa tese: os professores de cursos a distância não 

estão adequadamente formados para lidar com a interação cultural e promover a 

produção colaborativa do conhecimento.  

Fundamentada nessa conclusão, no capítulo 2, refletimos sobre as noções de 

linguagem, conhecimento e cognição, a fim de introduzir nosso posicionamento a 

respeito da organização do conhecimento (capítulo 3), do uso dos dispositivos 

tecnológicos e da constituição de comunidades e redes de aprendizagem em 

experiências de educação a distância (capítulo 4).  

Inicialmente, no capítulo 2, localizamos a tese a partir da complexidade e 

multirreferencialidade, reforçando que, dentro do escopo da evolução humana, emerge 

a necessidade de se perceber e pensar sobre o mundo, considerando a sua complexidade. 

Em seguida, discorremos sobre as ciências cognitivas, objetivando recuperar 

conhecimentos teóricos que nos ajudasse a entender a abordagem enacionista de 

Varela (2003), a qual correspondeu a primeira compreensão disparadora para a 

elaboração da segunda versão da COMPONDO. Neste ponto, procuramos decifrar 

questões sobre a linguagem humana e sobre o conhecimento para compreender a 
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aprendizagem. Então, afirmamos, com base na literatura (em Maturana e Morin), a 

nossa crença de que as aptidões cognitivas para se desenvolverem dependem de uma 

contextualização cultural, reforçando a caracterização do ato de conhecer como um 

fenômeno multirreferencial.  

 

Figura 20:Compreensões Teóricas Disparadoras da Tese 

 

Em relação à aprendizagem demonstramos, com base nas discussões teóricas 

apresentadas, que esta corresponde ao processo cognitivo onde ocorre a transformação 

do sujeito cognoscente a partir das suas relações interpessoais e interação com o 

meio/mundo. Diante disso, reconhecemos a aprendizagem como um fenômeno de 

enculturação, caracterizado pelo estabelecimento da relação indissociável entre a 

atividade, saberes e cultura, e fundamentado na relação entre o aprendiz, o objeto e o 

contexto, no qual acontece a aprendizagem. Ou seja, deixa de ser um ato apenas 

individual, para se constituir também como uma ação coletiva viabilizada quando o 

indivíduo, ao participar de um grupo social, compartilha saberes, habilidades, 

competências, práticas e interações. Neste momento elegemos a aprendizagem situada 

(explicitada por Wenger) como a segunda compreensão disparadora para a elaboração 

da COMPONDO 2.0. 

No capítulo 3, apresentamos a organização do conhecimento do ponto de vista 

epistemológico e educacional. Na perspectiva epistemológica discorremos sobre:  

disciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, 
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transdisciplinaridade, a fim de, com estas e exercendo um exercício crítico, compreender 

a multirreferencialidade. Do ponto de vista epistemológico trouxemos uma discussão 

sobre currículo e EaD: a partir da complexidade e da multirreferencialidade, as quais, 

pela sua própria natureza, representam a terceira compreensão disparadora. Nesse 

momento, destacamos a necessidade que a concepção curricular e a compreensão do ato 

formativo ocorram a partir da abordagem crítica-social, num processo de significações e 

ressignificações, lutando contra a naturalização/coisificação da história humana, a qual se 

baseia na eliminação das diferenças e nos remete a colonização dos saberes. Promovemos 

então uma reflexão a respeito da formação de professores em EaD, enfatizando a 

necessidade de se aprofundar, questionar, investigar, inovar, problematizar, 

implicar/engajar, duvidar e participar de estudos e ações a respeito das ações de formação 

de professores para/em educação a distância, visando construir coletivamente novas 

propostas que, além de explorar as potencialidades tecnológicas em prol dessas ações, 

instiguem novas políticas e apresentem projetos atualizados capazes de fortalecer os locais e 

as regiões. 

Então, apresentamos os princípios da etnopesquisa-formação como alternativa à 

formação de professores para EaD, já que essa é fortemente vinculada às questões 

socioculturais e têm como finalidade fornecer condições para que, os professores em 

processos de alteração, pensem e modifiquem sua prática de pesquisa, a partir do 

reconhecimento da valorização do conhecimento prático que nasce no seio da 

comunidade implicada na pesquisa. Diante disso, argumentamos ser interessante que 

tais professores sejam formados para atuarem como professores pesquisadores, 

conjugando o ato de ensinar e aprender ao ato de pesquisar. Da ampliação da concepção 

de professor-pesquisador emerge o etnoformador em uma perspectiva de aproximá-lo 

da noção de etnopesquisa-formação. 

No capítulo 4, objetivando elencar possibilidades para essa formação 

apresentamos uma composição entre redes, comunidades de aprendizagem e 

dispositivos tecnológicos, considerando a interação cultural em EaD. Iniciamos esse 

capítulo identificando as Teorias da Interação e da Comunicação, quarta 

compreensão disparadora, como cenário para a localização desta tese. Então, 

discorremos sobre a interação cultural em experiências de educação a distância, 

apresentando projetos e pesquisas correlatas, visando extrair idéias para responder a 

questão norteadora da tese.  
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Sequenciando nossa composição, abordamos as redes e comunidades de 

aprendizagem como dispositivos capazes de subsidiar a colaboração em EaD. Nesse 

momento, associamos as redes às comunidades, quando citamos as redes sociais e a 

formação de grupos sociais (com características comunitárias) também denominados de 

comunidades. Então falamos das comunidades virtuais de aprendizagem, dos seus 

níveis de aprendizagem (significado, prática, comunidade e identidade) e dimensões 

(empenhamento mútuo, empreendimento partilhado e repertório partilhado) com 

o propósito de mapear os princípios fundamentais para a constituição dessas 

comunidades em cursos a distância. Por fim, listamos alguns dispositivos tecnológicos 

que têm como finalidades principais o compartilhamento, a participação, a colaboração 

e a co-criação, podendo representar “instrumentos” importantes para que os membros 

dessas comunidades pratiquem a colaboração.  

No capítulo 5, recorremos ao CAMPO, buscando confirmar nossas compreensões 

teóricas e identificar reflexões e experiências que contribuíssem com a atualização da 

COMPONDO. Nesse capítulo, apresentamos as caracteristicas dos sujeitos da pesquisa 

e os caminhos seguidos. 

 

Figura 21: Sistematização para a Composição 

 

A figura 22 apresenta, de forma sistematizada, as ações chaves da tese: situação, 

opção, transformação, proposição e emersão. A situação destaca a interação cultural 

como uma realidade em curso EaD. A opção lista alternativas pedagógicas e 

tecnológicas para o planejamento dos processos formativos dos professores que irão 

atuar nos cursos a distância. A transformação representa o processo (de alteração) de 
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formação do sujeito. A proposição destaca o objetivo principal dessa formação, que 

consiste na preparação do professor para atuar como propositor da produção 

colaborativa do conhecimento. A emersão significa que o etnoformador emerge desse 

processo de formação.  

 

6.2 QUEM É O ETNOFORMADOR? 

No capítulo 3 começamos a forjar a noção do etnoformador e nesse momento 

explicamos que este é o professor-pesquisador-da-etnopesquisa-formação. Ou seja, 

aquele em que sua formação conjuga as competências de um professor pesquisador e a 

compreensão dos princípios e dispositivos da etnopesquisa-formação.  

Em relação às competências de um professor pesquisador, considerando o 

discurso de Antonio Nóvoa, sugerimos que esteja apto a realizar a organização de 

aprendizagens e a compreensão do conhecimento. A organização da aprendizagem 

inclui aquelas etapas ocorridas através de meios informáticos, que é a maioria dos casos 

dos cursos EaD; sendo capaz de:  

 Organizar o AVA (mesmo que conte com a ajuda de um Designer 

Educacional); 

 Selecionar adequadamente os dispositivos tecnológicos (de preferência 

contando com o auxílio de profissional da computação); 

 Planejar, propor e mediar as atividades colaborativas; 

 Elaborar relatórios de acompanhamento dos cursistas, apresentando 

informações a respeito do acesso e participação (considerando aspectos 

quantitativos e qualitativos); 

 Promover a constituição de comunidades virtuais de aprendizagem. 

 

A compreensão do conhecimento engloba: 

 Planejar e elaborar o material didático (principal) do curso, adotando 

linguagem apropriada à modalidade e considerando a opção tecnológica 

(por exemplo, Internet, Videoconferência, video-aula, etc.) escolhida 

para a realização das aulas; 
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 Selecionar leituras complementares; 

 Selecionar mídias variadas para apresentar os conteúdos (principal e 

complementar) do curso, de forma a facilitar a aprendizagem.  

Para ambas as competências é fundamental que o professor considere a interação 

entre culturas e esteja continuamente refletindo sobre sua prática docente e, como 

extraído do campo, seja curioso, interventor, livre e disposto a aprender.   

Adicionalmente, é importante que esteja apto para utilizar os princípios e 

dispositivos da etnopesquisa-formação
64

. Isso significa que a sua pratica docente está 

fortemente vinculada às questões-culturais, possibilitando que esse professor, em seu 

processo de alteração, tenha condições de modificar sua prática, a partir do 

reconhecimento da valorização do conhecimento prático que nasce no seio da 

comunidade implicada. Para tanto, sugerimos que possa ser formado, de maneira a 

utilizar adequadamente (quadro 6) os dispositivos da etnopesquisa-formação como 

recursos importantes à sua atuação.  

Quadro 6: Dispositivos da etnopesquisa-formação: descrição, objetivos e dispositivos tecnológicos. 

Dispositivo Descrição Objetivo Dispositivos 

Tecnológicos 

(exemplos) 

Entrevista 

dialogada 

Entrevista aberta e flexível, 

presenciais e online a partir de 

questionários ou interações. O 

formador pode entrevistar os 

cursistas ou, como extraído do 

campo, comunidades e 

associações/entidades locais 

que desenvolvam trabalho de 

resgate cultural e de formação 

de identidade. 

Identificar as demandas culturais 

locais; conhecer o cursista e o seu 

cotidiano, entre outros. 

 

E-mail, chats, 

redes sociais, 

fórum, mensagem 

instantânea, 

escritório online, 

publicação 

online. 

Grupos 

Focais 

Discussão coletiva, 

presencialmente ou em 

ambiente virtual, sobre tema 

específico a ser mediado por 

um ou mais mediadores 

(formador). 

Coletar informações sobre os 

cursistas (incluindo a 

identificação de conflitos, defesas 

e afinidades) e região onde vivem.  

Aprofundar o conhecimento sobre 

determinados temas e produzir 

colaborativamente outros 

conhecimento. 

Fórum, wiki, 

webconferência, 

listas de 

discussão, chat, 

escritório online, 

publicação 

online. 

Análise 

Documental 

Análise de documento 

(etnotexto) sobre os cursistas e 

suas regiões ou sítios/portais 

Identificar inspirações, sentidos, 

normas, demandas, interesses, 

limitações dos cursistas ou 

Buscadores da 

Internet, portais 

de conteúdo (por 

                                                           
64

 No momento de abordagem da etnopesquisa-formação sugerimos que sejam realizados 

aprofundamentos sobre a etnopesquisa em geral, assim como a abordagem de questões relacionadas à 

etnografia, etnografia multi-situada e etnografia virtual, visando estimular a reflexão dos formadores em 

relação a inserção dessas abordagens em sua prática docente. 
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de comunidades e 

associações/entidades locais. 

regiões onde residem, 

considerando além de outros 

aspectos, as informações 

culturais. 

exemplo: 

Wikipédia), filtro 

social, mapa, 

bookmark social, 

escritório online.  

Observação 

Participante 

Observação participante, 

descrevendo (e refletindo 

sobre) os encontros 

presenciais ou a realização das 

atividades ocorridas no AVA, 

anotando os acontecimentos 

em um diário de formação, 

gravando, filmando e 

fotografando. 

Descrever os sistemas de 

significados culturais dos 

cursistas, reconstruir suas ações e 

interações, identificar 

sentimentos, problemas, receios, 

idéias, impressões preconceitos e 

palpites. 

 

Bloco de notas, 

diário de bordo, 

blog, wiki, 

podcast, 

repositório de 

vídeo, repositório 

de imagens, 

microblogging.  

História de 

Vida 

Ato de rememorar a própria 

vida, de forma não uniforme e 

não linear, usando narrativas. 

Realização de narrativas sobre 

experiências pessoais. Por 

exemplo, o formador pode narrar 

a sua prática docente, durante a 

realização de um curso, buscando 

compreender e, em paralelo, agir 

positivamente em relação a sua 

atuação. Ou, solicitar que o 

cursista narre o seu processo 

formativo, a fim de identificar 

dificuldades, qualidades, 

limitações, entre outros.  

Blog, wiki, diário 

de bordo, 

podcast, bloco de 

notas, Filtro 

Social, 

microblogging, 

publicação 

online.  

Projeções Abrir espaço para a 

subjetividade, apreensão de 

significados e sentidos, 

impregnados das experiências 

indexalizadas da cultura e das 

problemáticas de vida 

experienciada pelos cursistas.  

Apreender significados e sentidos 

socioculturais dos cursistas, 

usando desenhos dos autores 

interpretados por eles próprios; 

expressão de opiniões sobre uma 

problemática local, peça teatral, 

música, pintura, culinária, 

artesanato, conto, oração, poema, 

curso, romance ou qualquer outra 

expressão literária. As projeções 

também estimulam a imaginação, 

a qual como maneira de 

pertencimento, no contexto das 

comunidades de aprendizagem, 

corresponde a elaboração de 

imagens do mundo e busca de 

conexões através de relações entre 

espaço e tempo, ampliando a 

nossa experiência.  

Histórias em 

quadrinho, 

editores de 

imagem, podcast, 

repositório de 

vídeo, repositório 

de imagens, 

blogs, wiki, 

ambientes de 

simulação de 

mundos virtuais 

(ex: secondlife), 

publicação 

online. 

 

Evidencia-se, ainda, ser fundamental que ele compreenda a multirreferencialidade 

e a complexidade, a fim de que, a partir desse entendimento, oriente o seu pensamento e 

a sua ação, e; possa analisar os conteúdos das entrevistas e discussões, fazendo uso de 

um conjunto de recursos metodológicos (conceituação, codificação, categorização) de 

procedimento interpretativo.   
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Concomitantemente, para lidar com a interação entre culturas, recomendamos que 

desenvolva competências culturais (quadro 7):  

Quadro 7: Competências culturais a serem desenvolvidas pelo etnoformador. 

Competência Ser capaz de 

Autorreflexão 

Cultural 

• Considerar o que sua própria cultura é e como você se sente sobre diferentes 

crenças e valores culturais; 

• Demonstrar compreensão complexa sobre a noção de "cultura"; 

• Realizar autoavaliação cultural para identificar a sua própria cultura, posicionando-

se de acordo com suas crenças culturais; 

Compreensão 

Cultural 

• Buscar entender a cultura e potenciais diferenças culturais; 

• Realizar avaliação do cursista para determinar a cultura e acolher as diferentes 

necessidades; 

• Identificar modelos explicativos a respeito do cursista e lhes responder 

apropriadamente; 

• Empregar a autorreflexão para explorar as diferenças e semelhanças entre as 

culturas. 

Contextualização • Reconhecer e considerar a gama de fatores sociais e econômicos que podem 

impactar sobre os cursistas;  

• Considerar a interação de outros fatores individuais, como gênero, sexualidade, 

idade na identidade; 

• Compreender que os cursistas podem não se identificar com sua própria cultura, ou 

a de seus pais; 

• Compreender que existem diferenças dentro das culturas. 

Comunicação • Ser sensível e flexível a diferentes normas culturais em relação à comunicação 

verbal e não verbal; 

• Comunicar-se de forma eficaz pelas culturas; 

• Estar ciente e vencer as barreiras potenciais à comunicação entre culturas; 

• Apresentar os conteúdos de maneiras culturalmente adequadas e específicas; 

• Evitar fazer suposições ou juízos de valor sobre os cursistas com base em seu 

estilo de comunicação; 

• Avaliar e sinalizar a necessidade de contar cm um intérprete. 

Colaboração • Construir relacionamentos de confiança com os cursistas, considerando as 

diferentes culturas; 

• Envolver os cursistas de diversas culturas em processos decisórios e colaborativos; 

• Aproximar-se das comunidades e associações/entidades locais; 

• Ser habilidoso para o estabelecimento e mediação de comunidade e redes de 

colaboração. 

 

Em relação à constituição de comunidades virtuais de aprendizagem é interessante 

que o etnoformador esteja pronto para constituir e mediar essas comunidades, estando 

fortemente envolvido; promovendo processos de aprendizagem orientados mais para a 

comunidade que para o indivíduo, e; atuando de forma a garantir e motivar a 

participação, partilha e construção conjunta das representações e do novo conhecimento. 

Isso requer: 
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 Atuar considerando os níveis de aprendizagem nessas comunidades: 

Significado, Prática, Comunidade e Identidade. Ou seja: aprender com busca 

de sentido, aprender fazendo, aprender com pertença e aprender tornando-se; 

 Conhecer e promover oportunidades para que os cursistas ajam em prol 

do empenhamento mútuo, empreendimento partilhado e repertório 

partilhado; 

 Conduzir a sua prática de forma a considerar a experiência social de se 

viver no mundo e possibilitar a coisificação dessa experiência 

(participação/reificação); gerenciar os processos comunitários de forma 

harmoniosa, permitindo o acaso, a novidade e o espontâneo 

(planejamento/emergência); realizar a gestão do espaço, considerando o local e 

o global, estimulando a negociação de significados, a aprendizagem, o 

desenvolvimento das práticas e a formação de identidades e configurações 

sociais (localidade/globalidade); possibilitar que na construção da identidade o 

cursista negocie a significação das experiências que vive nas comunidades 

(identificação/negociabilidade). 

Ressalta-se ainda a possibilidade do formador investir na criação de redes de 

aprendizagem, ao invés de comunidades. Entretanto, concordamos com alguns autores e 

pesquisadores que sinalizam considerar as redes como agrupamentos informais, onde, 

em muitos casos, não se conhece os seus participantes e entre esses são estabelecidos 

laços fracos. Por outro lado, acreditamos ser interessante que de uma comunidade de 

aprendizagem possa emergir uma rede (sem que a primeira deixe de existir), a fim de 

ampliar a divulgação de conhecimentos, incluindo experiências, através da web. 

Do ponto de vista tecnológico, é fundamental que esse formador saiba como 

selecionar e utilizar os dispositivos a serem empregados em sua prática docente. No 

capítulo 4 sugerimos alguns desses dispositivos e agora, no quadro 8, demonstramos 

alternativas para seu uso. 
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Quadro 8: Dispositivos tecnológicos e alternativas de uso. 

Dispositivo 

Tecnológico 

Alternativas de uso 

Filtro Social Compartilhar conteúdos (incluindo experiências), de forma categorizada, sobre as 

localidades a partir das pesquisas realizadas e das informações adquiridas nas 

entrevistas dialogadas e grupos focais. Esses conteúdos poderão ser visualizados e 

votados (os considerados mais relevantes) por outros formadores e cursistas 

interessados em conhecer os participantes do curso e as regiões onde residem.  

Mapa Localizar geograficamente as cidades onde os cursistas residem e personalizar 

esses por rotas de rastreamento, estabelecendo espaços reservados (a partir da 

adição de marcações de texto ou fotos, desenhando linhas e formas, entre outros). 

A partir da personalização é possível incluir nos mapas informações econômicas, 

sociais, ambientais, culturais, entre outras, sobre determinada localidade.  

Bookmark Social Armazenar, classificar e compartilhar de links na Internet ou Intranet de 

comunidade e associações locais; sítios, portais e blogs de pessoas públicas ou 

instituições da cidade; etc. Esses conteúdos poderão ser visualizados por outros 

formadores e cursistas interessados em conhecer os participantes do curso e as 

regiões onde residem. 

Microblogging Compartilhar informações coletadas nas entrevistas ou grupos focais; divulgar 

informações sobre as cidades, incluindo aquelas relacionadas aos aspectos 

culturais locais. Compartilhar experiências. Esses conteúdos poderão ser 

visualizados por outros formadores e cursistas interessados em conhecer os 

participantes do curso e as regiões onde residem. 

Escritório Online Organizar e armazenar documentos (etnotextos); promover a produção 

colaborativa do conhecimento a partir da edição coletiva de textos, planilhas e 

imagens. Elaborar questionários para as entrevistas dialogadas. Esses conteúdos 

poderão ser visualizados por outros formadores e cursistas interessados em 

conhecer os participantes do curso e as regiões onde residem. 

Página de Início Personalizar páginas com informações sobre as cidades onde residem os cursistas, 

buscando facilitar a localização de informações sobre essas. Subsidiar as 

atividades de projeções. 

Redes Sociais Adotar as redes sociais para compartilhar informações sobre as cidades onde 

residem os cursistas e realizar as discussões dos grupos focais. Compartilhar 

experiências. Esses conteúdos poderão ser visualizados por outros formadores e 

cursistas interessados em conhecer os participantes do curso e as regiões onde 

residem. 

Wiki Produção colaborativa do conhecimento. Construir história de vida. Compartilhar 

conteúdos sobre as cidades onde residem os cursistas. Registrar a observação 

participante. Compartilhar experiências. Estes conteúdos poderão ser visualizados 

por outros formadores e cursistas interessados em conhecer os participantes do 

curso e as regiões onde residem. 

Repositório de 

Vídeos 

Armazenar vídeos com registros dos presenciais, vídeos/documentários sobre as 

cidades dos cursistas. Buscar informações sobre as cidades dos cursistas. 

Subsidiar as atividades de projeções.  

Repositório de 

Fotos 

Armazenar fotos com registros dos presenciais, fotos sobre as cidades dos 

cursistas. Buscar informações sobre as cidades dos cursistas. Subsidiar as 

atividades de projeções. 

Podcast Produzir áudios com registros dos presenciais, narrações sobre as cidades dos 

cursistas. Registrar as entrevistas dialogadas, grupos focais e observação 
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participante. Subsidiar as atividades de projeções. 

Publicação Online Produção colaborativa do conhecimento. Compartilhar informações adquiridas 

das entrevistas, grupos focais e observação participante. Publicar histórias de vida. 

Subsidiar as atividades de projeções. Compartilhar experiências. Esses conteúdos 

poderão ser visualizados por outros formadores e cursistas interessados em 

conhecer os participantes do curso e as regiões onde residem. 

 

 

6.3 COMPONDO 2.0  

 

 

  

A primeira versão da COMPONDO, como descrito no capítulo 1, foi constituída 

de duas espirais: uma destinada a apoiar a elaboração de atividades pedagógicas pelo 

formador e a outra direcionada à produção colaborativa do conhecimento, pelos 

cursistas, a partir dessas atividades. Com essa finalidade, foi explicado que a primeira 

etapa da metodologia corresponde ao processo de checagem de condições para a criação 

do conhecimento, que, como apresentado no Apêndice I, são: a Intenção, Autonomia, 

Flutuação e Caos Criativo, Redundância e Variedade de Requisitos. Em seguida, inicia-

se a espiral de elaboração das atividades, depois da espiral de produção colaborativa do 

conhecimento e por fim, como resultado, ocorre o compartilhamento do conhecimento 

tácito; a criação de conceitos; a justificação de conceitos; a construção de arquétipo, e; a 

difusão interativa
65

.  

Como sinalizamos no capítulo 1 nesses últimos anos identificamos a necessidade 

de incorporar à metodologia uma etapa dedicada a formação dos professores, com o 

objetivo de forma-lo para a promoção da produção colaborativa do conhecimento e 

ainda, auxilia-lo a lidar com a interação cultural característica das turmas dos cursos a 

distância. Nesse sentido, atualizamos a COMPONDO incluindo nova espiral que 

contempla as etapas de formação de professores. Essa atualização consiste em uma 

                                                           
65 Esses ciclos constituem o modelo de cinco fases de criação do conhecimento. Os dois primeiros 

contemplam o compartilhamento do conhecimento tácito entre todos os participantes do curso, para 

definição dos conceitos básicos e gerais, relativos ao desenvolvimento de todos os projetos. O terceiro e o 

quarto propõem o compartilhamento do conhecimento tácito, agora apenas entre os componentes de um 

mesmo grupo de trabalho. Na difusão interativa, cada grupo apresenta e divulga a sua proposta com os 

outros participantes do curso [SOUZA, FROES BURNHAM, 2004]. 
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espiral (figura 22), pois, como já discutido no capítulo 3, julgamos que a formação é um 

processo continuado, que a partir da autorreflexão crítica do sujeito e de novos 

estímulos formativos, inicia-se a cada momento, a partir de diferentes níveis de 

profundidade.  

 

 

Figura 22: Espiral da Formação de Professores 

  

A espiral inicia-se no planejamento da formação, quando se propõe: os conteúdos 

a serem abordados; como os mesmos serão apresentados; as atividades; como essas 

serão desenvolvidas (presencialmente ou a distância); como serão realizadas 

(individualmente ou em grupo); os dispositivos tecnológicos a serem utilizados; os 

critérios de avaliação. Em seguida, parte-se para a constituição do ambiente formativo, 

o qual pode ser, por exemplo, uma sala de aula convencional; um ambiente virtual de 

aprendizagem (formal), o ambiente de uma rede social, um ambiente de simulação de 

mundos virtuais. Nesse momento, pode-se dedicar certo esforço para a formação de uma 

comunidade de aprendizagem com a participação dos professores que serão formados; 

configuram-se os dispositivos selecionados anteriormente; disponibilizam-se os 

conteúdos e as atividades. Depois, é possível seguir para o desenvolvimento dos atos 

formativos, no qual acontecem os processos de formação, propriamente ditos, a fim de 

oferecer oportunidades aos professores possibilitando-os transformarem-se em 

etnoformadores, atuando como professor pesquisador; fazendo uso dos princípios e 

dispositivos da etnopesquisa-formação; desenvolvendo competências culturais; estando 

aptos para a constituição e mediação de comunidades virtuais de aprendizagem e para 

seleção e uso de dispositivos tecnológicos que, nesse contexto, apoiem a sua prática 

docente. A partir desse objetivo, sugerimos, considerando nossas compreensões teóricas 

e informações colhidas no campo, o compartilhamento de experiências, a apresentação e 

reflexão sobre situações problemas; o registro do processo individual formativo em 

diários de formação e a realização de debates sobre esses diários. Por fim, formaliza-se 

a avaliação da formação, a qual propomos ocorrer durante todo o processo, desde o 

planejamento.  
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A seguir (na figura 23) apresentamos o diagrama geral da COMPONDO 2.0. 

Planejar a Formação

Desenvolver Atos 
Formativas

Constituir ambiente 
formativo

Avaliar a Formação

Checagem se as 
condições estão sendo 

atendidas: Intenção, 
Autonomia, Flutuação e 

Caos Criativo, 
Redundância e Variedade 

de Requisitos.

Compartilhamento 
do conhecimento 

tácito; a criação de 
conceitos; a 

justificação de 
conceitos; a 

construção de 
arquétipo, e; a 

difusão interativa

Planejamento

Elaboração

Seleção de 
Dispositivos

Revisão e 
Disponibilização

Socialização

Combinação

Externalização

Internalização

 

Figura 23: Diagrama Geral da COMPONDO 2.0 

 

Visualizamos, pela figura, que continuamos recomendando que a checagem das 

condições ocorra previamente, nesse caso, antes do início da formação. Outra questão 

importante é que, considerando ser o processo formativo organizado a partir de um 

curso de formação, o espiral de elaboração das atividades, assim como o de criação do 

conhecimento, existirão também no momento de definição, elaboração e realização 

deste curso. Do mesmo modo, acontecerá, dentro da perspectiva da formação do 

professor, o compartilhamento do conhecimento tácito; a criação de conceitos; a 

justificação de conceitos; a construção de arquétipo, e; a difusão interativa.  

 

6.4  SÍNTESE DO CAPÍTULO  

 

Iniciamos este capítulo conduzindo uma síntese das questões chaves de cada 

capítulo, chamando a atenção para as compreensões teóricas eleitas como principais 

para a nossa tese. Em seguida, explicitamos a noção do etnoformador forjada neste 

trabalho e então apresentamos a COMPONDO 2.0. A seguir demonstraremos as 

considerações finais, contribuições da tese e trabalhos futuros.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesta tese tivemos a oportunidade de elaborar uma compreensão referente a 

aprendizagem e da produção colaborativa do conhecimento (como ação da própria 

aprendizagem), a partir do entendimento do pensamento complexo e recorrendo a 

multirreferencialidade. Nesse caminho, iniciamos concordando, com Morin e Maturana, 

que “é preciso desaprender para aprender” e “nós aprendemos com os outros”.   

Percebemos em nossa caminhada que se aprende quando se ensina e nesse 

sentido, nós professores estamos a todo tempo ensinando e aprendendo. Assim, nossa 

formação precisa ser continua e consiste em um processo de transformação, onde 

precisamos nos permitir alterar e refletir críticamente sobre nossa prática.  

Reconhecemos que o ato de aprender representa uma forma de expressão do 

sujeito cognoscente a partir da adoção de linguagens-no-mundo e com-o-mundo. 

Concordamos que a aprendizagem provoca transformações não só no indivíduo, mas em 

todo sistema ao seu entorno. Isto quer dizer que o conhecimento não pode estar 

separado do contexto, estando fortemente vinculado ao ambiente sociocultural do 

indivíduo que aprende.  

A partir dessa compreensão foram estimuladas nossas primeiras reflexões a 

respeito das experiências em EaD onde temos, por um lado, turmas constituídas por 

cursistas de diferentes ambientes socioculturais e, por outro, formadores que 

desconhecem esses ambientes e/ou não estão preparados para atuar, de forma a acolher 

tal diversidade cultural. Conforme nossa prática vivenciada, observamos que para a 

colaboração acontecer efetivamente nos cursos à distância, nos quais, na maioria das 

vezes, os cursistas e professores interagem por intermédio do meio tecnológico, é 

fundamental promover a contextualização da aprendizagem, recorrendo aos aspectos 

culturais. Essa afirmativa foi, também, identificada no campo, a partir das “falas” de 

alguns dos sujeitos da pesquisa.  

Diante desse contexto, defendemos que a formação de professores para atuar 

nesse cenário, considere que os problemas complexos emergidos da globalização 

mundial sejam compreendidos, a começar do entendimento da inexistência de uma 

verdade totalizada, discriminadora e perversa, a qual privilegia uma minoria.  
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Consequentemente, notamos que as TIC, normalmente adotadas, como 

alternativas para subsidiar as ações formativas, muitas vezes, representam mais um 

obstáculo, pois são direcionadas para a padronização das experiências pedagógicas a 

partir das regras estabelecidas por uma racionalidade técnica, as quais provocam a 

homogeneização do ato de ensinar e de aprender. Após essas considerações, concluímos 

que, antes de tudo, torna-se necessária, como já foi defendido, a concepção curricular e 

a compreensão do ato formativo, ocorram a partir da abordagem crítica-social, em um 

processo de significações e ressignificações, lutando contra a naturalização/coisificação 

da história humana, a qual se baseia na eliminação das diferenças e nos remete à 

colonização dos saberes. 

Nesse sentido, observamos a existência de uma aliança cíclica entre a formação e 

o currículo, quando concordamos que o “fundante da educação é a formação” e o 

currículo compreendido não apenas como um “histórico e poderoso 

organizador/implementador de conhecimentos eleitos formativos”, mas também como 

“um importante dispositivo informacional”, já que no decorrer da história vem ampliado 

seu poder, representando hoje “um potente configurador de políticas e práticas 

educacionais” (MACEDO, 2011, p. 16). Com base nesta observação, elegemos a 

etnopesquisa-formação como alternativa para a consolidação de práticas embasadas 

nessas compreensões e então alcançamos a noção do etnoformador, com finalidade de 

propor novo escopo para a formação de professores em EaD.  

A nosso ver, o etnoformador além de significar um processo de transformação 

fundamentado na alteração, implicação, pluralidade, etc., representa a conjugação de um 

grupo de competências contextualizada na interação cultural e na existência de uma 

variedade de dispositivos tecnológicos úteis para a promoção da produção colaborativa 

do conhecimento. Este consiste em um sujeito que possui disponibilidade formativa 

capaz de virr a se ser um verdadeiro mediador das ações interativas e colaborativas 

impulsionadas nas comunidades virtuais de aprendizagem.  

Ademais, consideramos a aprendizagem formativa como experiência irredutível 

do sujeito cultural, possível de ser compreendida fundamentalmente nos processos 

educacionais pelas implicações formacionais de um etnoformador. Nesse sentido, 

defendemos uma aprendizagem implicada culturalmente, carregada pelo seu inalienável 
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componente moral e político, vinculada a um processo de valoração, principalmente no 

contemporâneo das lutas pelos direitos à formação [MACEDO, 2010]. 

Nesse cenário, emerge a nova versão da COMPONDO, na qual nos preocupamos 

em sistematizar etapas importantes para a formação do etnoformador, focando na 

produção colaborativa do conhecimento, por comunidades constituídas de indivíduos de 

diferentes culturas.  

De forma geral, após chegar aqui reconhecemos ter percorrido caminhos 

anteriormente não esperados, todavia concordamos ser esta a essência do nosso ato de 

pesquisar. Os trajetos inesperados, as voltas demandadas pela reflexão, os avanços 

estimulados pela investigação nos trouxeram até aqui e podemos afirmar que nos 

sentimos satisfeitos neste lugar. O que não quer dizer que estaremos satisfeitos em ficar, 

estacionar, parar. 

Agora, pretendemos avançar, recomeçar, recuperar, questionar, refletir críticamente 

sobre os caminhos seguidos e resultados alcançados. Para isso, estamos dispostos a realizar 

novas investigações, buscar outras compreensões teóricas, aprofundar aquelas que 

recorremos nesta tese, construir colaborativamente novos conhecimentos e difundir os 

conhecimentos que apresentamos agora e produziremos a seguir.  

 

7.1 CONTRIBUIÇÕES DA TESE 

 

Resumidamente, consideramos como contribuições principais desta tese: 

 a identificação de trabalhos relacionados, com o objetivo de demonstrar 

como as questões chaves desta tese vêm sendo desenvolvidas pela comunidade; 

 o compartilhamento das informações colhidas no CAMPO, 

possibilitando novas reflexões a partir das contribuições apresentadas pelos 

sujeitos da pesquisa; 

 a indicação de dispositivos tecnológicos a serem utilizados para a 

formação do etnoformador, incluindo a apresentação de estratégias de uso; 
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 o compartilhamento da experiência que realizamos com o Facebook, 

apresentando como organizamos os debates a partir dos dispositivos apresentados 

por essa plataforma; 

 a apresentação da noção do etnoformador; 

 a divulgação da COMPONDO 2.0. 

 

7.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como trabalhos futuros, pretendemos publicar as reflexões e resultados 

alcançados, em periódicos nacionais e internacionais, visando difundir o conhecimento 

adquirido durante a pesquisa. Adicionalmente, iremos propor um curso de 

especialização à distância para a formação do etnoformador e buscaremos aprofundar os 

estudos sobre as comunidades virtuais de aprendizagem, a fim de ampliar a 

COMPONDO, nessa perspectiva. 
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COMPONDO: Uma metodologia para produção colaborativa do conhecimento em 

educação a distância 

Maria Carolina Santos de Souza -  Teresinha Fróes Burnham 

NUPPEAD (UNIFACS) / REDPECT(UFBA) – REDPECT(UFBA) 

 Instituto de Ciência da Informação – Pós Graduação 

Campus Universitário do Canela. Av. Reitor Miguel Calmon, s/n Vale do Canela. 

CEP 40110-100 Salvador, BA  

{mcarol}@unifacs.br, {tfroesb}@ufba.br 

Resumo 

Este documento apresenta a metodologia Compondo, que representa 

uma alternativa para apoiar a elaboração de atividades pelo professor e 

realização destas pelos alunos, visando possibilitar a produção colaborativa do 

conhecimento em cursos oferecidos totalmente ou parcialmente à distância. 

Para a construção desta metodologia realizou-se um estudo sobre o modelo de  

criação do conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi e utilizou-se uma 

adaptação da espiral adotada pela Engenharia de Software. 

Palavras – chaves: Educação a Distância, Conhecimento, Atividade, 

Metodologia  

 

1 Introdução 

  

O conhecimento é um conjunto de informações que caracteriza determinado saber 

sobre um tema que, como afirma Sveiby (1998), tem uma qualidade dinâmica refletida 

em verbos como aprender, esquecer, lembrar e compreender e as informações 

fragmentadas não são consideradas suficientes para a sua produção. Baccega (2001, p.1) 

confirma a afirmação anterior dizendo que o conhecimento “(...) se baseia na inter-

relação e não na fragmentação”.  Se refere à totalidade, ou melhor, a um conjunto de 

informações, altamente integradas, que pode ser reformulado em prol da elaboração do 

novo, aquilo que ainda é virtual (algo a ser realizado).    

Quando se pensa em distribuição de conhecimento é importante considerar como 

o seu contexto interpretativo será compartilhando entre um agente humano que produz o 

conhecimento e deseja disponibilizá-lo para outro. Neste sentido, em sistemas de 

educação a distância (EAD) o ambiente de aprendizagem deve ser projetado, levando-se 

em consideração a necessidade de oferecer para o usuário espaços virtuais onde este 

contexto seja compartilhado. Para que haja este compartilhamento é preciso 

disponibilizar, no ambiente, ferramentas de comunicação e gerenciamento de 

informação que atuem como canais de mediação digital, permitindo que os participantes 

mailto:%7bmcarol%7d@unifacs.br
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do curso interajam, havendo, especialmente, a  produção colaborativa do conhecimento 

explícitos  e, na medida do possível, do conhecimento tácito.  O conhecimento tácito se 

refere ao adquirido através de experiências vividas. Esse conhecimento não pode ser 

totalmente codificável e armazenado em meios artificiais. Todavia, pode ser recuperado 

através de experiências compartilhadas ou ainda, de conversações profundamente 

interativas e por isso, “(...) exige uma espécie de processamento simultâneo das 

complexidades dos problemas compartilhados pelos indivíduos” Nonaka e Takeuchi 

(1997). Já o conhecimento explícito, conforme os mesmos autores, pode ser facilmente 

processado por um computador, e então, traduzido para o ambiente digital, registrado, 

documentado e ainda de forma compartilhada. Esse conhecimento pode ser expresso em 

palavras e números, possibilitando que seja transmitido em linguagem formal e 

sistemática. É importante observar também a existência de uma interação social entre 

esses dois conhecimentos. Ou seja, um complementa o outro, favorecendo o 

desenvolvimento da criatividade humana. Essa interação significa, segundo Nonaka e 

Takeuchi (1997), a “conversão do conhecimento”, que as autores deste documento 

denominam de transformação do conhecimento. 

Em EAD, evidencia-se a correlação entre a colaboração, a produção e o 

compartilhamento do conhecimento tácito e explícito. Ou seja, ao contrário do que 

alguns pensam, a produção do conhecimento nestes cursos deve basear-se, 

prioritariamente, na interação entre os conhecimentos dos alunos e professores e não no 

estudo, predominantemente, individualizado e unidirecional (professor como emissor e 

aluno como receptor). Neste contexto foi desenvolvida uma metodologia, denominada 

Compondo, para apoiar o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas para 

cursos oferecidos totalmente ou parcialmente à distância, levando em consideração o 

processo de criação, transformação e compartilhamento do conhecimento. Para a 

construção da metodologia utilizou-se a Espiral do Conhecimento proposta por Nonaka 

e Takeuchi e, de forma adaptada, a Espiral da Engenharia de Software. 

  

2.1 O modelo de Criação do Conhecimento de Nonaka e Takeuchi integrado a EAD  

A escolha deste modelo para o desenvolvimento da metodologia Compondo está 

justificada quando se nota que as condições para a criação do conhecimento 

organizacional, explicitadas no modelo, estão presentes como premissas valiosas em 

propostas de EAD.  Estas condições são: Intenção, Autonomia, Flutuação e Caos 

Criativo, Redundância e Variedade de Requisitos. 

A Intenção pode significar nessas propostas o elemento delimitador, definido 

logo na fase de planejamento dos cursos, dos valores que serão atribuídos às 

informações disponibilizadas nos ambientes de aprendizagem, e ao conhecimento criado 

e percebido. A intenção deverá estabelecer, de início, as metas e objetivos que deverão 

ser atingidos em cada proposta. O próximo fator condicionante, a Autonomia, é a 

garantia de que será oferecida ao aluno uma estrutura técnica/operacional e pedagógica 

para que o mesmo seja capaz de agir de maneira autônoma. Isto irá possibilitar que o 

aluno assuma uma postura mais ativa em relação ao seu processo de aprendizagem. 

Flutuação e Caos Criativo motivam a interação entre a comunidade virtual, formada 

em um curso à distância, e o ambiente externo. Como afirmam Nonaka e Takeuchi 

(1997,p.89), “(...) se as organizações adotam uma atitude aberta em relação aos sinais 

ambientais, podem explorar a ambigüidade, a redundância ou os ruídos desses sinais 

para aprimorar seu próprio sistema de conhecimento.” Ou seja, no lugar da organização, 
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referindo-se à comunidade virtual constituída em um curso, não se pode deixar de 

destacar a importância da contínua atualização desta, em prol das influências do 

ambiente externo; sobretudo porque, essa atualização significa aprendizagem, mudanças 

de hábitos, maturidade, etc. A Redundância, não ocupa menor destaque nessas 

iniciativas. Ela torna-se presente no momento em que é preciso fornecer “(...) 

informações que transcendem as exigências operacionais imediatas dos membros” 

[Nonaka, Takeuchi, 1997, p.92] do curso.  Neste ponto, é reafirmada a necessidade de 

haver compartilhamento das informações, o que por sua vez, motiva o 

compartilhamento do conhecimento tácito, pois, assim, os alunos e professores podem 

vir a ter mais facilidade para “sentir e compreender” o que foi expresso por algum 

participante do curso. A última condicionante refere-se à Variedade de Requisitos.  

Em sistemas de EAD, pode representar o grau de flexibilidade e recursos oferecidos aos 

alunos e professores, permitindo que estes enfrentem diversas situações ocorridas 

durante o curso. A maximização da variedade, nestes casos, acontece quando todos os 

participantes têm acesso rápido a uma ampla gama de informações relevantes, através 

de um caminho curto (poucos cliques e links).  

Todos os condicionantes apresentados impulsionam o modelo de Nonaka e 

Takeuchi (1997) que é construído em cima do paradigma da “Espiral do 

Conhecimento”. Esta abordagem fundamenta-se na interação circular entre os 

conhecimentos tácitos e explícitos, que parte do nível individual até alcançar o nível 

coletivo. Adicionalmente, essa espiral alterna-se entre quatro modos de transformação 

do conhecimento, conforme a Figura 1, que também devem coexistir em cursos à 

distância.  

 

Figura 24 - Espiral do Conhecimento X transfo. do conhecimento[Nonaka, Takeuchi, 1997] 

A Socialização acontece quando o conhecimento tácito é convertido em tácito.  

Como afirma Sveiby (1998), a socialização consiste no compartilhamento de modelos e 

habilidades mentais, através da troca de experiências. Em EAD a experiência, 

principalmente, do professor é compartilhada com os alunos. Esses, por sua vez, 

aprendem fazendo e compartilham também o seu conhecimento. Em um curso à 

distância a socialização pode acontecer em sessões de chat ou videoconferência, a partir 

de diálogos interativos que favoreçam o compartilhamento de experiências e por 

conseqüência, aumentam a confiança mútua entre os participantes.  Todavia, no caso do 

Chat a ferramenta utilizada deverá fornecer uma visão espacial, possuindo metáforas 

que apresentem um espaço virtual
66

 similar aos espaços reais a que os alunos e 

professores estão acostumados. Por exemplo, o espaço virtual pode simular uma sala de 

reunião vista na realidade. Já a Externalização significa a transformação do 

conhecimento tácito em explícito. Nonaka e Takeuchi (1997,p.71) argumentam que este 

mecanismo de transformação representa um processo perfeito de criação do 

conhecimento, “(...) na medida em que o conhecimento tácito se torna explícito, 

                                                           
66

 Alguns autores como Benford etal. (1996), apresentam os espaços virtuais como possibilidades para 

que o desenvolvedor de ambientes virtuais crie locais (lócus) familiares e relacionados à área de estudo 

e/ou trabalho do usuário. Dessa forma, a navegação, por parte do usuário, nesses ambientes é facilmente 

aprendida. 
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expresso na forma de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos”. A 

externalização pode ser testemunhada nos processos de definição e elaboração de 

conceitos, estimulados pela realização de diálogos ou por reflexão coletiva em cursos a 

distância. Isso se torna aparente em Fóruns de Discussão, quando estes são bem 

planejados e mediados.  O terceiro mecanismo citado é a Combinação que representa a 

transformação de conhecimento explícito em explícito. A combinação torna-se presente 

em cursos a distância quando o planejamento pedagógico prevê a produção coletiva de 

conhecimento. Esta produção envolve “(...) a reconfiguração de informações através da 

classificação, do acréscimo, da combinação e da categorização do conhecimento 

explícito (como realizado em banco de dados de computadores) que pode gerar novos 

conhecimentos” [Nonaka, Takeuchi, 1997, p.75].  Por último, a Internalização é o 

processo de transformação do conhecimento explícito em tácito, apresentando uma 

relação estreita com o “aprender fazendo”. Ou seja, como diz Sveiby (1998, p.56) esta 

fase é “(...) intimamente relacionada ao aprendizado pela prática” . Para que a 

internalização seja enriquecida, em EAD, é indubitável haver uma verbalização e 

diagramação do conhecimento de cada participante, sob a forma de documentos em 

geral (artigos, resenhas, imagens, manuais, entre outros).  

 

3. A metodologia Compondo 

Em diversas literaturas disponíveis, nota-se que a palavra metodologia é aplicada 

em variados campos do conhecimento e seu significado é definido por vários 

pesquisadores, de acordo com as suas áreas de atuação. Por exemplo, segundo Yourdan 

(1992) o termo metodologia (ciclo de vida) significa um “plano de batalha” desenhado 

passo a passo com a finalidade de alcançar algum resultado esperado. Já, Silva e 

Menezes (2000) argumentam que a “(...) Metodologia tem como função mostrar como 

andar no “caminho das pedras” da pesquisa, auxiliar a refletir e instigar um novo olhar 

sobre o mundo: um olhar curioso, indagador e criativo”. Independente da área a que se 

aplica, toda metodologia apresenta etapas principais que devem ser seguidas. Na 

maioria das vezes, estas etapas correspondem a atividades, como: planejamento, análise 

de necessidades, produção e revisão (verificação/validação). Além disso, na 

metodologia geralmente são indicados os papeis a serem assumidos por cada 

componente da equipe que irá adotar essa metodologia.  

A metodologia Compondo foi organizada em duas grandes etapas: Criação do 

Conhecimento (por alunos e professores) e Elaboração das Atividades (pelos 

professores). Para a execução do processo de criação do conhecimento, adotou-se a 

espiral proposta por Nonaka e Takeuchi. E para a etapa de elaboração das atividades, 

que são suportes para a criação do conhecimento utilizou-se a espiral adaptada da 

Engenharia de Software, a partir da definição de um grupo de tarefas práticas, 

necessárias à elaboração dessas atividades para cursos à distância ou semipresenciais 

(Figuras 2).  

  

Figura 2– Espiral adaptada da Eng. de 

Software 

Figura 3– Criação do Conhecimento de 

Nonaka e Takeuchi (1997) 
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Em resumo, a espiral da Engenharia de Software
67

 define quatro atividades 

principais representadas em quatro quadrantes (Figura 2). E, a espiral do conhecimento 

(Figura 3), da mesma forma, é composta por quatro quadrantes onde são representados 

os quatro modos de transformação do conhecimento, conforme a descrição realizada na 

seção 2.1. É importante destacar que a espiral para desenvolvimento de softwares foi 

escolhida, pois seus movimentos apresentam alguma similaridade com aqueles 

requisitados para a elaboração das atividades e, sua organização promove a interação 

entre os usuários, que neste caso são os alunos e professores. E a espiral do 

conhecimento por possuir intimas relações com as expectativas e necessidades, de 

professores e alunos, sobre a produção do conhecimento em sistemas de EAD.  

 

3.1. Elaboração das atividades 

A elaboração das atividades pelo professor, prevenida na metodologia, é 

constituída por quatro fases como pode ser visto na figura 3. Esses momentos devem 

acontecer, durante o processo de desenvolvimento das atividades pedagógicas, de 

maneira sucessiva, obedecendo ao movimento espiral. A quantidade de voltas depende 

do número de atividades pedagógicas propostas e revisões necessárias. Sendo assim, 

muitas vezes o clico não é repetido em todas as suas fases. Além disso, em todo o 

processo aconselha-se que sejam estabelecidas interações com os alunos para que estes 

sugiram revisões e incrementações nas atividades.  

A fase do Planejamento consiste na definição da quantidade de atividades que 

serão propostas no curso, os assuntos que irão tratar e se as mesmas deverão ser feitas 

em grupo ou individualmente. Essa etapa é realizada utilizando o cronograma aula/aula 

elaborado pelo professor antes do início do curso e é conduzida pelo mesmo, 

juntamente com o projetista instrucional, participante de uma equipe multidisciplinar.  

Os alunos também poderão sugerir estratégias para o aprofundamento dos assuntos e 

mudanças no cronograma. A Seleção de Ferramentas corresponde à análise e escolha 

daquelas mais adequadas para a execução de cada atividade listada no planejamento. 

Essa fase envolve a seleção do tipo do recurso tecnológico (chat, fórum, correio, 

portfólio, etc) e da ferramenta, propriamente dita, que será utilizada (por exemplo: o 

chat do TelEduc ou do WebcT). A seleção de ferramentas pode ser feita pelo 

especialista em informática, de acordo com as necessidades levantadas pelo professor. 

Neste momento, os alunos podem indicar uma ferramenta para ser utilizada na 

atividade. Geralmente, esta intervenção pode acontecer a partir do segundo ciclo da 

espiral, quando a relação entre alunos e professor começa a ficar mais estreita e as 

regras (critérios de avaliação, programa, etc) do curso, claramente estabelecidas.  Na 

seqüência, a fase de Elaboração representa o desenvolvimento real da atividade. Ou 

seja, definição das instruções de execução e construção das atividades (por exemplo: 

questões dirigidas, estudos de casos, resenhas, artigos, relatórios, protótipos e projetos). 

Em relação as instruções de execução deve-se considerar a forma como a atividade 

deverá ser feita (segundo o especificado na etapa de planejamento) e ainda, a ferramenta 

que será utilizada, de acordo com a seleção realizada na etapa anterior. Neste momento 

participam, essencialmente, o professor e o projetista instrucional. Por fim, a fase de 

Revisão e Disponibilização corresponde à reunião de duas fases em um único momento. 

                                                           
67

 O modelo espiral para a Engenharia de Software foi proposto em 1988 por Boehm. [Presman, 1995]. 

Esse modelo estrutura o desenvolvimento do software como um processo interativo onde vários conjuntos 

de quatro fases se sucedem até que se obtenha um resultado final desejado.   
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O professor e/ou projetista instrucional devem revisar o que foi proposto, avaliando se 

os assuntos escolhidos para serem tratados em cada momento, realmente poderão ser 

explorados da melhor forma nas atividades elaboradas Além disso, as instruções de 

execução deverão ser verificadas em termos de clareza e objetivação e, ainda, se as 

ferramentas escolhidas são as mais adequadas para a realização de cada atividade. 

Quando os alunos demonstram ter dúvidas em relação à execução das atividades um 

novo ciclo deve ser iniciado para alterar o que for necessário. A fase de verificação 

retorna para o professor e/ou projetista o status T (verificação ok) ou F (verificação 

falha). Após cada atividade ter sido verificada parte-se para a sua disponibilização no 

ambiente de aprendizagem. É importante ressaltar que a validação das atividades só irá 

acontecer após terem sido analisados os resultados obtidos pelos alunos. Caso existam 

produções que apresentem os resultados, de ordem qualitativa, esperada pelo professor, 

a atividade será validada pelo mesmo. Em caso negativo, poderão ser propostas 

modificações nas atividades futuras (através do próximo ciclo da espiral).  Em resumo, 

a validação retorna para o professor e/ou projetista o status V (validação ok) ou VF 

(validação falha). Quadro 1. 

Quadro 1– Resumo das etapas que compõem a espiral de elaboração das atividades. 

Etapas  Especificação Envolvidos 

Planejamento Definição da quantidade, assuntos tratados e forma de 

desenvolvimento da atividade (individual ou em grupo) .  

Professor e Projetista 

instrucional. 

Seleção de 

Ferramentas 

Seleção do tipo de ferramenta a ser utilizada; seleção da ferramenta 

propriamente dita. 

Professor, especialista 

em informática e alunos. 

Elaboração Definição das instruções de execução da atividade; construção da 

atividade propriamente dita. 

Professor e projetista 

instrucional. 

Revisão e 

Apresentação 

Revisar o que foi proposto: verificação das instruções e avaliação 

das atividades; disponibilização das atividades e validação das 

mesmas, de acordo com as produções apresentadas pelos alunos.  

Professor e/ou projetista 

instrucional 

 
O quadro 2 representa, como exemplo, o formulário da elaboração de 04 

atividades após ter sido preenchido. As colunas quando são da mesma cor, referem à 

mesma etapa da espiral (ver legenda). Na coluna da fase de Revisão é apresentado um 

dos quatros status (T, F , V e VF) que indicam o resultado desta fase e a ação que deve 

ser tomada a partir desse status. O número de ciclos significa em que estágio o processo 

de elaboração de determinada atividade se encontra. Ou seja, em que ciclo e local do 

mesmo a produção está e ainda, se será necessário partir para um segundo ciclo, 

objetivando realizar modificações na atividade.  
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Quadro 2–Etapas da espiral de elaboração de atividades de uma disciplina - 2002 

N º ATV ASSUNTO FORMA DE 

EXECUÇÃO 

FERRAMENTA 

Tipo/Plataforma 

ATIVIDADE 

(Descrição) 

REVISÃO 

(Status/Ação) 

Nº CICLO 

01 Paradigmas 

da 

Engenharia 

de Software 

Individual SALA DE 

PRODUÇÃO 

(Comunicação – 

Gerenciamento/ 

nenhuma) 

Leia a página 80 do 

livro “X01” e 

desenvolva uma 

resenha, abordando 

as principais 

características de 

cada paradigma. Em 

seguida  apresente 

no Portfólio. 

1) V 

2) Resultados 

obtidos foram 

satisfatórios. 

Nada a fazer. 

 

Término do 

1º 

02 Análise 

Essencial 

Grupo CORREIO 

(Comunicação / 

WebCT) 

Elabore os DFDs e 

DTE relativos ao seu 

projeto de software e 

envie para o 

professor pelo 

correio. 

1) VF  

 

2) Elaborar 

atividade de 

revisão e 

esclarecimento. 

1º  Partir para 

2º 

 

 

 

Em um curso formado por várias disciplinas seria interessante que as informações 

desse formulário fossem cruzadas com as informações detalhadas no cronograma 

aula/aula dos professores. Assim, seria possível elaborar atividades interdisciplinares 

através do conhecimento das possibilidades de articulação entre duas ou mais 

disciplinas, que tratem de assuntos correlacionados, em momentos similares. Neste 

caso, teríamos um formulário como o apresentado no quadro 3. 

Quadro 3 –Formulário de elaboração de atividades X cronograma aula/aula. 

DISCIPL

INA 

N º ATV AULA ASSUNTO ENFOQUE ATIVIDADE 

(Descrição) 

Engenhari

a de 

Software 

01 Aula 05 Análise 

Essencial 

Diagramas de 

Fluxos de Dados 

(DFD) 

Elabore o DFD relativo ao seu 

projeto de software e envie 

para o professor pelo correio. 

Banco de 

Dados 

03 Aula 06 Análise 

Essencial 

Diagrama de 

Entidade 

Relacionamento 

(DER) 

Ainda sobre o projeto de 

software, de acordo com o 

DFD produzido na disciplina 

de Engenharia de Software, 

elabore o DER e envie para  o 

Portfólio. 

Diante da situação descrita, é aconselhado que a espiral da elaboração de 

atividades de uma disciplina ocorra paralelamente à espiral da outra disciplina, quando 

essas fazem parte de um mesmo curso. Assim, poderá ser promovida uma maior 

interação entre as duas disciplinas. Observa-se também que o elo que irá integrar essas 

duas espirais será o assunto tratado, que deverá ser o mesmo, porém podendo ter 

enfoques variados. Através do assunto, chega-se a aula de cada disciplina (listada no 

LEGENDA 

Planejamaneto Elaboração Revisão/Disp. Seleção 
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cronograma aula/aula), e ainda na atividade proposta nestas aulas. A partir daí, inicia-se 

a interação entre as espirais, a qual irá impulsionar a construção interdisciplinar.  

 

3.2. Criação do Conhecimento 

O movimento para criação do conhecimento é caracterizada pelo incentivo à 

postura colaborativa, por parte dos alunos e professores, durante o processo de criação e 

compartilhamento do conhecimento
68

. Esta etapa é formada por quatro quadrantes 

caracterizados pelos modos de transformação do conhecimento que acontecem 

seqüencialmente, seguindo um movimento em espiral (Figura 3).  Para que a 

Socialização aconteça, a metodologia Compondo destaca, no Quadro 4, uma estratégia 

favorável ao compartilhamento das experiências, entre professores e alunos. No Quadro 

5 é apresentada uma atividade que pode ser sugerida para garantir a socialização em 

cursos à distância e semipresenciais 

Quadro 4 – Estratégia para a Socialização. 

Estratégia Detalhamento 

1.Promover 

reuniões para que 

aconteça o 

compartilhamento 

de experiências. 

Diálogos, em um curso à distância, podem acontecer através da realização de reuniões 

virtuais. Nessas reuniões, um aluno ou professor pode compartilhar as suas experiências 

de forma tão precisa e clara que os participantes da sessão consigam mutuamente se 

apropriar e também desenvolver conhecimento tácito.  Quando as reuniões utilizam o chat 

sugere-se que a plataforma utilizada adote a metáfora dos espaços virtuais, visando que o 

ambiente seja agradável e possibilite que o conteúdo do discurso seja formado também 

pelos códigos de natureza corporal. 

Quadro 5– Sugestão de atividade para ser realizada para motivar a Socialização. 

Atividade Forma de 

execução 

Ferramenta 

utilizada 

Detalhamento 

Reunião 

Virtual  

Grupo Chat ou 

Video-

conferência 

O professor disponibiliza um material abordando assuntos a serem 

discutidos na sessão de chat ou na Videoconferência. Essas sessões 

também poderão ser programadas para a realização das reuniões dos 

grupos ou para esclarecer dúvidas sobre conteúdos e exercícios.  

A Externalização que estimula potencialmente a colaboração pode ser viabilizada 

na metodologia, durante o processo de elaboração do material de apoio do curso, 

resultante das produções, por parte dos alunos, após a execução das atividades.  Além 

disso, a externalização corresponde à fase da espiral que tem maior direcionamento para 

a produção conceitual do curso. Ou seja, dos materiais teóricos que serão suportes para 

a realização, especialmente, da combinação e internalização. No Quadro 6 podem ser 

vistas as estratégias sugeridas e no Quadro 7 serão apresentadas algumas sugestões de 

atividades que motivam a colaboração. 

 

 

                                                           
68

 Na metodologia Compondo, a criação do conhecimento está intimamente relacionada às fases de 

elaboração, revisão e disponibilização (principalmente durante a validação) da espiral descrito na sessão 

3.1; principalmente porque, as atividades propostas na fase de elaboração deverão estar associadas às 

especificações definidas na espiral de criação do conhecimento. Em contrapartida, a validação de uma 

atividade, por consequência, significará a validação da estratégia definida também nesta segunda espiral. 
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Quadro 6 – Estratégias para a Externalização. 

Estratégia Detalhamento 

1. Elaborar e 

apresentar o 

conteúdo 

didático de 

cada aula. 

O conteúdo poderá ser composto por uma apresentação resumida do assunto e material de 

leitura complementar para aprofundamento. Sendo a Internet o meio usado para veicular o 

curso sugere-se que esse material adote a metáfora do hipertexto para oferecer maior 

flexibilidade de leitura e de aprofundamento do texto pelo aluno. O material pronto será 

apresentado (compartilhado) no diretório destinado ao armazenamento das aulas.  

2. Elaborar 

atividades 

didáticas que 

motivem a 

colaboração 

A elaboração das atividades poderá acontecer de acordo com a espiral descrita na sessão 3.1, 

motivando a interação e colaboração entre os participantes do curso. Essas atividades deverão 

permitir que durante “o fazer” os alunos estejam aprendendo, a partir do conhecimento 

compartilhado principalmente pelo professor através do seu material didático. Os produtos 

dessas atividades representarão o conhecimento dos alunos, que também poderão ser 

compartilhados (no Portfólio, por exemplo). 

Quadro 7-  Sugestão de atividade para ser realizada durante a Externalização. 

ATV Forma de 

execução 

Ferramenta 

utilizada 

Detalhamento 

Diálogo 

Interativo 

Grupo Fórum ou 

lista de 

discussão 

De acordo, com o assunto estudado em aula, o professor envia para o 

fórum contribuições, para que os alunos emitam suas opiniões críticas, 

no próprio fórum, motivando assim a realização de um debate  

 

A Combinação acontece através da classificação, do acréscimo, da combinação e 

da categorização de diferentes conjuntos de conhecimento, promovendo a criação de 

novos conhecimentos explícitos. Este modo pode motivar a produção coletiva do 

conhecimento envolvendo, inclusive, a geração de protótipos e tecnologias. Essa etapa, 

assim como a externalização, estimula potencialmente a colaboração.  A metodologia 

Compondo prevê a realização da combinação, a partir da adoção das metáforas dos 

componentes de software
69

 e hipertexto
70

 (vale ressaltar que outras metáforas podem ser 

utilizadas como, por exemplo, os mapas conceituais). O uso dessas metáforas está sendo 

proposto na metodologia por permitir a produção coletiva do conhecimento sistemático, 

como a geração de protótipos, de forma dinâmica, interativa e integrada ao ambiente da 

Internet. Uma estratégia favorável à existência da combinação pode ser vista no Quadro 

8 e as atividades que podem ser propostas serão descritas no Quadro 9. 

Quadro 8– Estratégia para a Combinação. 

Estratégia Detalhamento 

1. Elaboração das atividades e 

de suas instrução de execução, 

considerando a necessidade de 

estimular a sistematização do 

conhecimento explicito de cada 

aluno em uma mesma produção. 

 

Essas atividades deverão prever a integração da produção individual de 

cada aluno, objetivando construir a produção do grupo, do qual esse aluno 

pertence. As instruções dessas atividades deverão orientar os alunos para 

o processo de produção individual, destacando as regras, padrões e 

normas que deverão ser seguidos durante essa fase. Essas informações 

precisam ser consideradas pelos alunos para que depois seja possível 

integrar suas realizações em uma produção maior (do grupo). 

                                                           
69

 “(...) Os componentes são projetados como pequenas peças facilmente interligáveis para a construção 

de um modelo maior. Podem ser comparados a pequenas peças de Lego que são projetadas para ser 

combinadas na composição de algo maior”. [Santanchè, 2000] 
70

 Acesso não-linear representando uma nova forma de armazenamento da informação e alimentação do 

raciocínio. 
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Quadro 9– Sugestão de atividade para ser realizada na Combinação. 

Atividade Forma de 

execução 

Ferramenta 

utilizada 

Detalhamento 

Produção de 

componentes 

de software 

1º Fase: 

Individual 

 

2º Fase: 

Grupo 

Sistema de autoria 

de componentes de 

software. 

 

Portfólio ou Sala 

de Produção. 

Inicialmente escolhe-se qual protótipo deverá ser 

desenvolvido. Então, cada aluno constrói o seu componente 

seguindo as normas, regras e padrões estabelecidos nas 

instruções da atividade. Depois disto, cada aluno deverá 

reunir o seu componente àqueles desenvolvidos pelos 

outros colegas, a fim de montar o protótipo sugerido no 

primeiro passo. Esse protótipo deverá ser disponibilizado, 

no Portfólio ou Sala de Produção, e compartilhado com 

todos os participantes do curso. 

 

Por fim, o último quadrante, da espiral de criação do conhecimento, corresponde 

ao modo de Internalização, o qual consiste na transformação de conhecimento 

explícito em tácito. A internalização na metodologia Compondo acontece durante todo o 

processo de ensino- aprendizagem do aluno, diante dos momentos de socialização, 

externalização e combinação que acontecerem em determinado curso. Para isso, todas 

as informações que circularem durante o curso deverão ser armazenadas, categorizadas 

e disponibilizadas para facilitar o acesso do professor e dos alunos. Dessa forma, esse 

modo representa a autêntica ação do aprender fazendo, onde o conhecimento 

operacional é criado. Para que isso seja possível pode-se adotar a estratégia citada no 

Quadro 10 e a atividade sugerida no Quadro 11.  

Quadro 10– Estratégia para a Internalização.  

Estratégia Detalhamento 

1. Verbalizar e Diagramar o 

conhecimento através de 

manuais, documentos ou 

histórias orais.  

As perguntas e respostas feitas durante o curso devem ser categorizadas em uma 

ferramenta específica como o FAQ (ou perguntas freqüentes). O material das 

aulas deve ser disponibilizado para que os alunos possam acompanhar e 

aprofundar os assuntos trabalhados em cada aula. Os registros (log) das sessões 

de chat, realizadas durante o curso, deverão ser disponibilizados para que todos 

tenham acesso. As respostas das atividades devem ser filtradas, corrigidas e 

organizadas pelo professor para que, em seguida, sejam compartilhadas para 

acesso de todos. É necessário disponibilizar para os alunos e professores o guia 

de acesso ao ambiente de aprendizagem, assim como, os manuais do aluno e do 

professor.  

2. Propor uma atividade 

prática, na qual o aluno 

trabalhe com todos os 

conceitos teóricos discutidos 

durante todo o curso. 

É importante que o professor proponha uma atividade, na qual o aluno precise 

resgatar toda a teoria vista durante o curso para realiza-la. Essa atividade deverá 

ser executada aos poucos e durante todo o curso, envolvendo a produção prática, 

ou operacional, relacionada àquela teoria.  Em resumo, o aluno deverá aprender 

tudo que foi visto fazendo, praticando, testando, operacionalizando. 

Quadro 11 - Sugestão de atividade para ser realizada na Internalização. 

Atividade Forma de 

execução 

Ferramenta 

utilizada 

Detalhamento 

1. Propor a 

elaboração 

de um 

projeto de 

conclusão 

Em grupo Chat, 

Correio, 

Fórum, 

Agenda, 

Portfólio, etc. 

A partir da formação de grupos de trabalhos e escolha, pelo professor 

e/ou alunos, de temas para desenvolvimento do projeto defini-se as 

instruções de execução dessa atividade, informando as fases que irão 

compor o projeto. Neste momento, é importante estabelecer o 

cronograma para entrega de cada versão parcial do projeto, incluindo 
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do curso a versão final. As versões parciais deverão ser documentadas, 

apresentadas e críticadas pelo professor ou outro grupo previamente 

selecionado pelo professor. As sugestões serão enviadas para o 

grupo, através do correio ou em forma de comentários disponíveis no 

Portfólio do grupo. Os componentes de cada grupo poderão se reunir 

no chat para esclarecer dúvidas e definir metas  

 

4. Conclusão 

A metodologia Compondo foi desenvolvida com a principal finalidade de sugerir 

estratégias para a elaboração de atividades e formas para as suas execuções pelos 

alunos, objetivando o aumento da interação aluno/aluno/professor e o desenho de uma 

rede colaborativa de aprendizagem onde o conhecimento será criado e compartilhado.  

Para isso, o primeiro passo a ser observado é se o curso atende às condições citadas na 

sessão 2.1(Intenção, Autonomia, Flutuação e Caos Criativo, Redundância e Variedade 

de Requisitos). O passo seguinte é definir as atividades que precisarão ser realizadas 

para permitir a ocorrência dos modos de transformação do conhecimento (Socialização, 

Externalização, Combinação e Internalização). Nesse momento ocorre uma integração 

entre os dois espirais, já que a elaboração das atividades será conduzida pela primeira 

espiral e a preocupação com os modos de transformação será prevista pela segunda 

espiral.  Durante o segundo passo acontecerão todas as etapas que fazem parte da espiral 

de elaboração das atividades, considerando as necessidades levantadas pelos modos de 

transformação da espiral do conhecimento. Da primeira espiral, apenas a validação será 

realizada quando os resultados obtidos diante da execução, por parte dos alunos, de cada 

atividade forem considerados satisfatórios pelo professor (depois que o conhecimento 

for considerado como criado e compartilhado).  

Neste documento foram apresentadas apenas algumas das estratégias definidas na 

metodologia com o propósito de fornecer uma visão geral da mesma e um recurso que 

já apoie a criação do conhecimento e a elaboração das atividades em sistemas EAD. Os 

resultados obtidos diante da adoção das atividades citdas neste artigo podem ser 

consultados através do sítio http://www.nuppead.unifacs.br/carol/pesquisa.html. Como 

trabalhos futuros pretende-se desenvolver uma ferramenta, para o ambiente Internet, 

destinada ao uso dos professores e coordenadores de curso, objetivando facilitar e 

motivar a adoção da metodologia.  
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APENDICE II: UMA COMPOSIÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 
 

Nos capítulos 1 e 2 destacamos a natureza multirreferencial e a relação entre o 

objeto desta tese e a teoria do pensamento complexo. Além disso, a composição sobre 

linguagem, conhecimento e cognição, objetivou contextualizar o leitor, iniciando a 

apresentação das principais áreas de significação da pesquisa, e destacando a teoria da 

aprendizagem situada que, como poderá ser visto no capítulo 4, representa uma das 

abordagens utilizadas para a compreensão das comunidades virtuais de aprendizagem.   

Este apêndice tem a finalidade de apresentar uma breve introdução sobre a 

educação a distância, a fim de localizar a COMPONDO 2.0 neste campo. Diante disso, 

o texto está organizado nas seguintes seções: Introdução sobre EaD, abordando a 

história resumida dessa modalidade, em especial no Brasil; O Panorama da Produção 

Acadêmica em Educação a Distância no País, com a finalidade de mapear as 

pesquisas realizadas em EaD; COMPONDO e Afinidades, a qual apresenta a relação 

de algumas teses defendidas e as áreas de significação da COMPONDO; Síntese do 

Capítulo e, por fim, um novo recorte do diário de pesquisa. 

 Ressalta-se que foram abordadas, no documento (dissertação de mestrado) que 

apresenta a primeira versão da COMPONDO, outras questões pertinentes sobre EaD, 

tais como:produção de material didático; planejamento de cursos EaD; uso das TIC em 

EaD; Interfaces de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (incluindo as metáforas dos 

espaços virtuais); papel dos sujeitos envolvidos com o planejamento, elaboração e 

acompanhamento de cursos a distância. Por isto, nesta tese, esses assuntos não voltaram 

a ser discutidos.    

1.1 Introdução sobre EaD para um debate sobre o conhecimento 

Algumas práticas educacionais que, em muitos casos, já eram adotadas há algum 

tempo, recebem estímulos e começam a ser apresentadas e elaboradas pela comunidade 

acadêmica, seguindo novos modelos didático-pedagógicos. Um exemplo significativo é 

a educação a distância “agora” mediada, também, pelo uso do computador (SOUZA, 

FRÓES BURNHAM, 2004).  
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A EaD surgiu aos poucos, passando por várias experimentações oscilantes entre 

sucessos e fracassos, durante uma longa história.  

Sua origem recente, já longe das cartas de Platão e das epístolas de São 

Paulo, está nas experiências de educação por correspondência iniciadas no 

final do século XVIII e com largo desenvolvimento a partir de meados do 

século XIX (chegando aos dias de hoje a utilizar multimeios, que vão desde 

os impressos a simuladores online em redes de computadores, avançando 

em direção da comunicação instantânea de dados voz  imagem via satélite 

ou por cabos de fibra ótica, com aplicação de formas de grande interação 

entre o aluno e o centro produtor, quer utilizando-se de inteligência 

artificial-IA, ou mesmo de comunicação instantânea com professores e 

monitores). (NUNES, 1994, p. 1). 

Com o objetivo de superar a distância física entre os participantes de um curso e 

possibilitar a comunicação e o compartilhamento do conhecimento entre professores e 

alunos, a EaD, a partir da evolução dos dispositivos tecnológicos, ganhou novos adeptos 

e passou a representar mais uma possibilidade de apoiar os processos de formação.  

Essa história foi sendo marcada, pela evolução tecnológica, até o momento, em quatro
71

 

gerações. 

A primeira delas ocorreu durante o período de 1950 a 1960 e foi caracterizada 

pela adoção da mídia impressa, a partir da troca de correspondências. Na segunda, de 

1960 a 1985, foram adotados, além do material impresso, a televisão, o rádio, o fax, 

fitas de áudio e de vídeo. 

A partir da década de 1990, após o uso da correspondência, do radio e da TV, foi 

iniciada a terceira geração da EaD, caracterizada pela adoção das redes de 

computadores e uso da multimídia, tele e videoconferências (ROPOLI et al., 

2003).Nesse período, as TIC começaram a ocupar uma posição de destaque, oferecendo 

possibilidades maiores para a universalização da aprendizagem, formação de 

comunidades virtuais, realização de trabalhos colaborativos em rede, etc. 

Com efeito: se o ambiente de estudo dos telestudantes estiver plenamente 

equipado com os correspondentes meios de informação e comunicação 

digitais e se estiverem à disposição cabos potentes (p.ex., ISDN), aparecem 

as seguintes vantagens estruturais em termos gerais: a distância, que é 

intrínseca do ensino a distância, se torna, em determinadas fases, 

proximidade. O contato escrito é substituído, onde isso se faz necessário, 

pelo contato oral: a “letra morta” então dá lugar à viva voz dos participantes 

ou dos docentes. A rígida seqüência, temporalmente determinada, na 

articulação do processo de ensino e aprendizagem dá lugar, por exemplo, a 

                                                           
71

 Alguns autores já começam a citar a quinta geração da EAD, caracterizada, do ponto de vista da infra-

estrutura tecnológica, pelos sistemas de resposta automática.  
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conferências de áudio e vídeo, ao diálogo simultâneo e dinâmico, resultando 

disso um discurso científico. (PETERS, 2001, p.230). 

A evolução desse período, até os últimos anos, pode caracterizar uma quarta 

geração, cujo destaque está na, convergência digital e velocidade de conexão (banda 

larga). Esta velocidade garante um aumento no nível de qualidade relacionado aos 

mecanismos de comunicação, significando dinamismo, rapidez e maior nitidez da 

informação. Já a convergência permite o compartilhamento de conteúdo digital em 

diferentes suportes (CDs, pendrives, DVDs, e-books, etc.) e dispositivos (TV digital, 

smartphones, tablets, etc.). Essas inovações também têm possibilitado outros incentivos 

para o desenvolvimento de cursos a distância, como por exemplo, a transmissão de 

“videoaula” na internet.  

1.1.1 A EaD no Brasil 

No Brasil, a EaD também ganhou espaço por causa do avanço tecnológico. Desde 

1923, quando Edgard Roquette fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e iniciou os 

programas de EaD por radiodifusão (ROPOLI et al., 2003), a educação a distância está 

presente no país (SOUZA, FROES BURNHAM, 2004). 

Diversas iniciativas dessa modalidade de educação começaram a ser oferecidas 

para a comunidade, seguindo configurações que se diferenciavam pela tecnologia 

disponível adotada em determinado momento. E, então, com o aumento dos cursos 

oferecidos a distância, notou-se a necessidade de serem definidas normas e padrões que 

garantissem a qualidade das ações em EaD. Desta forma, em 1996, foram apresentadas 

as primeiras bases legais da educação a distância no Brasil, através da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (lei nº 9.394/96).  

A Educação a Distância no Brasil foi normatizada pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei n. º 9394 de 20 de dezembro de 1996), pelo Decreto n. º 

2494, de 10 de fevereiro de 1998 (publicado no D.O.U. DE 11/02/98), Decreto n. º 

2561, de 27 de abril de 1998 (publicado no D.O.U. de 28/04/98) e pela Portaria 

Ministerial n. º 301, de 07 de abril de 1998 (publicada no D.O.U. de 09/04/98) 

(BRASIL. MEC, 1998).  

A partir desse período, as leis para a EaD foram evoluindo de acordo com as 

necessidades e os dispositivos adotados pelo seu público (professores, estudantes e 

pesquisadores). Atualmente, são oferecidos cursos a distância direcionados para o 

ensino fundamental de jovens e adultos, ensino médio, educação profissional de nível 
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técnico, graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Em outubro de 2001, 

através da portaria 2.253, as instituições de ensino superior credenciadas obtiveram o 

consentimento do MEC para modificar o planejamento pedagógico de cada curso 

superior reconhecido, a fim de oferecer disciplinas totalmente ou parcialmente a 

distância. Sendo assim, um número maior de disciplinas da graduação, em todo país, 

começaram a adotar práticas de ensinoaprendizagem mediante a integração das TIC.  

Acredita-se que esta integração tem contribuído com o fortalecimento da cultura 

audiovisual adotada pelas mídias e, ainda, disseminado a linguagem usada pelas 

tecnologias no ambiente acadêmico. Além disso, as iniciativas de cursos parcialmente a 

distância têm sido vistas como uma alternativa interessante para apoiar a realização de 

ações colaborativas e interdisciplinares no ensino presencial e familiarizar alunos e 

professores com o uso das TIC.  Contudo não se pode deixar de atestar que o aumento 

das iniciativas de disciplinas de graduação, sendo oferecidas totalmente a distância, cria 

novas preocupações em relação à qualidade dos cursos, principalmente quando o índice 

de acessibilidade é alto. 

Uma ligação de maior acessibilidade e melhoria da qualidade, por meio de 

forte ênfase em fases de presença, pode ser conseguida quando uma escola 

superior decide não oferecer apenas simultaneamente estudos de presença e a 

distância (dual mode), mas também integrar ambas, como aconteceu em 

várias escolas superiores da Austrália (PETERS, 2001, p.36).  

Essa perspectiva converge para o ponto em que alguns autores discutem a questão 

da acessibilidade alta em comparação com a eficácia das interações em cursos a 

distância. Ou seja, quanto maior a acessibilidade a diferentes mídias (meios de massa), 

provavelmente maior será o número de alunos, em uma mesma turma, e menor a 

interação entre esses alunos e os professores.  Por isso, os profissionais de EaD vêm, há 

muito tempo, tentando equilibrar, como diz Peters (2001, p.35), “(...) a medida de 

acessibilidade e o tipo e a qualidade dos diálogos possíveis sobre o ensino.”  

Esse é apenas uma das preocupações e tendências seguidas pelas propostas de 

educação a distância, diante das muitas possibilidades existentes e ainda pouco 

conhecidas. Em geral, a evolução tecnológica tem reafirmado, a toda hora, uma relação 

intrínseca com a linguagem humana e destacado a necessidade da compreensão da nova 

cultura, sobretudo por causa dos variados dispositivos audiovisuais que vêm sendo 

adotados pelos acadêmicos.  
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Diante desse cenário, a opção tecnológica selecionada para a oferta de um curso 

totalmente ou parcialmente a distância tem sido influenciada pelas condições de acesso 

por parte dos potenciais participantes dessas iniciativas a esses dispositivos.  Este fator, 

por um lado visto como uma restrição, por outro, vem representando um motivo para 

que haja maior dedicação à exploração de diferentes mídias. 

O acesso e a alfabetização digital, apesar de ainda representarem um dificultador 

para o uso das TIC na educação a distância, assim como no ensino presencial, não 

parece ser um dos principais problemas em relação à qualidade das propostas de EaD 

desenvolvidas no Pais. Sobretudo considerando os investimentos recentes pelo governo 

brasileiro, em banda larga a baixo custo, e os programas públicos pela alfabetização 

digital, os quais apesar de ainda serem considerados ações tímidas e conservadoras, têm 

sido ampliados e atraído a atenção, gradativamente, de pesquisadores e professores.  

Em contrapartida, observa-se que as discussões relativas à qualidade em EAD 

deixam de estarem, apenas, centralizados em debates sobre as potencialidades 

tecnológicas, seus limites e restrições, para voltar a estarem, principalmente, inseridas 

nas investigações a respeito das questões pedagógicas, propriamente ditas, como 

estratégia, inclusive de possibilitar a exploração ampliada das TIC. Sobretudo porque, 

pode-se observar que, mesmo a partir da sofisticação desses dispositivos e 

“amadurecimento” das redes de computadores, em especial, da Internet, a maioria das 

ações para EaD ainda são pautadas na idéia central de transmissão unidirecional do 

conhecimento pelo professor, como característico do ensino presencial conservador.  

Diante dessa contestação, as próximas seções apresentam um panorama sobre a 

produção acadêmica, em nível de Doutorado, no Brasil, sobre EaD e o destaque de 

algumas teses que investigaram questões afins às áreas de significação desta pesquisa. 

 

1.2 Panorama da Produção Acadêmica em Educação a Distância 

Com o objetivo de mapear a produção acadêmica, em nível de Doutorado, no 

campo da Educação a Distância, no Brasil, e identificar os trabalhos que abordam 

questões investigadas na COMPONDO 2.0, realizou-se, em julho/11, uma pesquisa
72

 no 

Portal de Teses da CAPES, disponível em 

                                                           
72 O Anuário Brasileiro Estatístico de Educação a Distância de 2008, último disponível na web, 

também apresenta levantamento quantitativo das produções do conhecimento sobre Educação a distância 

no Brasil, durante o período de 1999 a 2007, adotando como principal base de dados o Banco Digital de 

Teses e Dissertações Eletrônicas do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 

O documento está disponível em http://www.abraead.com.br/anuario/anuario_2008.pdf.  

http://www.abraead.com.br/anuario/anuario_2008.pdf
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http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/Teses.do. As questões que se pretendiam 

responder, após os dados coletados foram: 

 Quantas teses foram produzidas por instituição? 

 Quantas teses foram desenvolvidas por curso? 

 Quantas foram produzidas por ano? 

 Quantitativo por palavras chaves que mais ocorrem? 

 Quantas teses abordam a questão da diversidade cultural em EaD? 

O período pesquisado foi de 1987 a 2009 (anos disponíveis hoje no Portal) e os 

termos consultados estão apresentados no Quadro 1, indicando a estratégia de consulta 

adotada. 

Quadro 1: Termos pesquisados e Estratégia de Busca 

TERMOS ESTRATÉGIA DE BUSCA 

 EXPRESSÃO 

EXATA 

TODAS AS 

PALAVRAS 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA   

EAD   

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA   

E-LEARNING   

ENSINO A DISTÂNCIA   

ENSINO À DISTÂNCIA   

EDUCAÇÃO ON-LINE   

EDUCAÇÃO VIRTUAL   

ENSINO VIRTUAL   

SALA DE AULA DIGITAL   

SAULA DE AULA VIRTUAL   

AVA   

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM   

APRENDIZAGEM VIRTUAL   

SAV   

LMS   

MOODLE   

TELEDUC   

CURSO ON LINE   

DIDATICA ON-LINE   

FORMAÇÃO ON-LINE   

 

A escolha desses termos foi realizada a partir do levantamento teórico realizado 

durante a elaboração da primeira versão da COMPONDO e dos resumos das teses, em 

paralelo à busca no Portal. A estratégia de busca foi diferente para os termos 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA e ENSINO A DISTÂNCIA, buscando ampliar (e revisar) 

o mapeamento, considerando as incidências da palavra DISTÂNCIA, pois se observou 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/Teses.do
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que alguns trabalhos tratavam do campo investigado, a pesar de não mencionar os 

termos buscados, fazendo referência a ações, tais como: escrita colaborativa à distância; 

aulas a distância; ensinoaprendizagem a distância; curso a distância; etc. Nesse 

momento da pesquisa, para a seleção das teses, destacadas na subseção 3.2.1, foi 

realizada a busca não só pelos termos listados no Quadro 1, mas também pela leitura 

dos resumos. 

Outra questão a ser destacada refere-se às palavras-chaves. Verificou-se que 

apesar da maioria dos registros apresentarem palavras-chaves, algumas não possuíam 

esta informação, apresentavam a informação incompleta ou evidenciavam palavras que 

não traduziam outras questões abordadas na tese que estavam relacionadas, direta ou 

indiretamente àquelas discutidas nesta tese. Desta forma, pelo título e resumo buscaram-

se também os termos identificados nas áreas de significação desta tese. Adicionalmente, 

com a finalidade de “organizar” essas palavras, a fim de possibilitar a tabulação dos 

dados coletados, padronizaram-se os termos, considerando aqueles que mais surgiram 

durante a pesquisa, mas significavam no trabalho “a mesma coisa”, como: MATERIAL 

DIDÁTICO e CONTEÚDO DIDÁTICO, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA e ENSINO A 

DISTÂNCIA; SALA DE AULA VIRTUAL e AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM, TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO e 

TIC, etc. Os gráficos a seguir apresentam a tabulação de alguns dos dados coletados, 

considerando as questões citadas anteriormente. 
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Gráfico 1: Teses Defendidas por Instituição.

 

No gráfico apresenta-se a relação das produções de teses sobre educação a 

distância, nas instituições que apresentaram, durante o período pesquisado, 6 (seis) ou 

mais teses defendidas. Sendo assim, das quarenta (40) instituições brasileiras que 

desenvolveram teses nesse campo, no gráfico destaca-se apenas dezessete (17), estando 

a Universidade Federal da Bahia (UFBA) em sexto lugar (a PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO e a UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO empataram no segundo lugar), com 11 (onze) teses, ou 3.2 % do total, 

abordando educação a distância. Observa-se também a concentração dos interesses 

sobre essa temática no eixo Sul e Sudeste do país e dentre, as instituições do nordeste, 

quatro (4) instituições em destaque: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (11), 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (8), UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE (7) e UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (6). 

Em relação aos cursos, observou-se a ocorrência de quarenta e dois (42) cursos 

diferentes, sendo que, a título de apresentação dos dados, o nome de alguns cursos foi 
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padronizado, tais como: COMPUTAÇÃO para INFORMÁTICA, CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO; ENGENHARIA DE PRODUÇÃO para ENGENHARIA DA 

PRODUÇÃO, etc. Além disso, alguns cursos foram inseridos em uma mesma categoria, 

considerando a área e sub-área de concentração, como por exemplo: na categoria 

EDUCAÇÃO estão os cursos denominados por EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, EDUCAÇÃO ESPECIAL, EDUCAÇÃO PARA A 

CIÊNCIA e EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.  

Nessa busca, verificou-se que a maioria das teses que abordam educação a 

distância foram desenvolvidas nas áreas de concentração da EDUCAÇÃO, LETRAS, 

LINGUÍSTICA, COMPUTAÇÃO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO e ENFERMAGEM. Na UFBA 

as teses desenvolvidas foram realizadas no Doutorado em Educação da Faculdade de 

Educação (FACED/UFBA) com exceção de uma (1) realizada no Doutorado de Música, 

da Escola de Música. O gráfico a seguir apresenta o número de teses apresentadas, por 

curso, considerando os cursos que elaboraram quatro (4) ou mais trabalhos na área.  
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Gráfico 2: Teses Defendidas por Curso. 

 

Em relação à produção por ano foi possível verificar que a partir de 2000 o 

número de teses defendidas sobre educação a distância aumentou. De 1995 a 2007 

ocorreram alguns eventos (alguns já citados neste capítulo) na educação a distância que 

podem ter motivado a ampliação da produção acadêmica nesta área. Dentre esses, cita-

se:  

 Em 1995 é criada a Associação Brasileira de Educação a Distância 

(ABED), formada por um grupo de educadores interessados nesta modalidade, 
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como sociedade científica, sem fins lucrativos, direcionada para o desenvolvimento 

da educação aberta, flexível e a distância;  

 

Figura 8: Marcos Legislativos da Educação a Distância no Brasil (SILVA, 2008, p. 149).  

 Em 1996 foram apresentadas as primeiras bases legais da educação a 

distância no Brasil, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 

nº 9.394/96); (BRASIL. MEC, 1998); 

 Em 1995 criação da Secretária de Educação a Distância (SEED)
73

, 

vinculada ao Ministério de Educação e Cultura do Brasil; 

 Em 1998 foram publicados os Decretos n. º 2494, n. º 2561 e n. º 301 que 

tratavam de contribuir com o processo de normatização dessa modalidade de ensino 

no Brasil; (BRASIL. MEC, 1998); 

 Em 1999 foi criada a Universidade Virtual Pública do Brasil 

(UNIREDE), representando um consórcio interuniversitário que deveria funcionar, 

segundo seus fundadores, como “um canal privilegiado de capacitação do 

magistério, através da oferta de cursos a distância nos níveis de graduação, pós-

graduação, extensão e educação continuada”(BARRETO, 2010, p.1307); 

 Em 2001 ocorre a publicação da portaria 2.253, na qual o MEC permitia 

que as instituições de ensino superior credenciadas modificassem o planejamento 

pedagógico de cada curso superior reconhecido, a fim de oferecer disciplinas 

totalmente ou parcialmente a distância; (BRASIL. MEC, 1998); 

                                                           
73

 A SEED foi extinta em 2011 e suas ações foram deslocadas para a Secretaria de Regulação dos Cursos 

Superiores – MEC.  
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 Em 2002 foi aprovado o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), autorizando para 2003 o repasse de verbas para a ampliação do número de 

vagas em cursos a distância, assim como ações de incentivo para a elaboração de 

novos cursos (LDO, 2002); 

 Em 2003, publica-se a primeira versão dos Referências de Qualidade 

para Educação a Distância (BRASIL. MEC, 1998); 

 De 2003 a 2006, o Censo da Educação Superior do Ministério da 

Educação (Educacenso/INEP) divulga o aumento (de 571%) do número de cursos 

de graduação de 52 para 349 (ABED, 2008); 

 Em 2005 publica-se o Decreto nº 5622, abordando normas e regras para a 

realização de encontros presenciais, credenciamento, abrangência, entre outros, 

destacando que os Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância deverão 

ser adotados como base para a regulação, supervisão e avaliação (BRASIL, MEC, 

2005); 

 Em 2005 foi criada a Universidade Aberta do Brasil (UAB)
74

; 

 Em 2006 observa-se a ampliação do número de pólos de apoio presencial 

e aumento (quase o dobro) do número de cursos de graduação a distância; (ABED, 

2008); 

 Em 2007 é publicada a segunda versão dos Referências de Qualidade. 

Gráfico 3: Teses Defendidas por Ano 

                                                           
74

 Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de 

nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por 

meio do uso da metodologia da educação a distância. O público em geral é atendido, mas os professores 

que atuam na educação básica têm prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, gestores e 

trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal. Hoje, o Sistema é 

coordenado pela Capes. FONTE: CAPES 
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Como destacado anteriormente, a primeira tese, considerando o período 

pesquisado e informações registradas na CAPES, elaborada na UFBA foi na Escola de 

Música em 2004 e as outras dez (10) realizadas na Faculdade de Educação estão 

distribuídas da seguinte forma: uma (1) ocorreu em 2005, duas (2) em 2006, três (3) em 

2007, (3) em 2008 e (1) em 2009.  

Em relação às palavras-chaves foi destacado um total de 284 termos, sendo que, 

como já destacado, a maioria foi identificada no momento do cadastro da tese na base e 

alguns foram inseridos durante esse levantamento. Algumas palavras-chaves foram 

selecionadas como “principais” para representar outros termos relacionados, buscando 

“auxiliar” a tabulação, tais como: SOFTWARE para SOFTWARE EDUCACIONAL, 

SOFTWARE LIVRE; MEDICINA para MEDICINA LEGAL, MEDICINA DE 

COMUNIDADES, PEDIATRIA; INFORMÁTICA para INFORMÁTICA MÉDICA, 

INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, INFORMÁTICA EM SAÚDE; DOCÊNCIA para 

ENSINO e ENSINO SUPERIOR; etc.  

O Gráfico a seguir apresenta as palavras-chaves mais encontradas. Ressalta-se que 

os termos EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (com e sem crase), ENSINO A DISTÂNCIA 

(com e sem crase), E-LEARNIG, EDUCAÇÃO ON-LINE e ENSINO ON-LINE não 

foram contabilizadas por aparecerem na maioria dos registros. O gráfico a seguir 

apresenta os temos citados pelo menos em quatro (4) teses. 
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Gráfico 4: Palavras-chaves X Teses Defendidas 

 

Como pode ser visto no gráfico a seguir, a maioria das teses defendidas na UFBA 

aborda questões relacionadas à aprendizagem, avaliação e formação de Professor. 
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Gráfico 5: Palavras-chaves X Teses Defendidas na UFBA 

 

No geral, a partir do levantamento das palavras-chaves observou-se que grande 

parte das teses elaboradas nos últimos anos investigaram a FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES para educação a distância. Isto se deve ao fato da docência em cursos a 

distância, mediados pelas TIC, exigir do formador novas habilidades, tanto do ponto de 

vista do manuseio dos dispositivos tecnológicos, quanto em relação a produção de 

material didático, a didática mediada pelas tecnologias, mudanças de postura, novos 

conhecimentos, entre outras.  

Outros termos encontrados com freqüência foram os estudos que englobam a 

investigação, desenvolvimento ou avaliação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA) e TIC, incluindo estudos sobre experiências que adotam como infra-estrutura 

tecnológica a TV, a videoconferência e os dispositivos disponíveis na Web.   
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Em relação às áreas de significação elencadas para a elaboração da COMPONDO 

2.0, destacou-se o número amplo de teses que tratam da APRENDIZAGEM, 

COLABORAÇÃO, DOCÊNCIA/ENSINO, CURRÍCULO e CONHECIMENTO. Os 

resumos dos trabalhos que citam esses termos foram lidos, com mais aprofundamento, 

extraindo os objetivos da tese e buscando identificar afinidades com os objetivos 

propostos na COMPONDO 2.0. Em seguida foram pesquisados os arquivos digitais 

dessas teses na Web, adotando o Google Acadêmico (Google scholar).  

A partir dos arquivos encontrados partiu-se para a leitura do objeto, objetivos e 

problema para realizar nova seleção. Algumas das teses selecionadas serão, 

oportunamente, citadas na próxima seção. Cumpre ressaltar que não foi encontrada 

nenhuma tese que apresentasse como problema a investigação da diversidade cultural 

relacionada à produção do conhecimento em rede colaborativa, focando na formação 

dos professores, para educação a distância, considerando as discussões sobre currículo e 

redes de aprendizagem. 

3.2.1 COMPONDO 2.0 e Afinidades 

  

Dentre as teses pesquisadas algumas serão comentadas a seguir por apresentarem 

questões próximas àquelas que serão investigadas nesta pesquisa. Em 2005, Édmea 

Oliveira dos Santos elaborou a tese em Educação, na UFBA, cujo título foi: “Educação 

Online – Cibercultura e pesquisa-formação na prática docente”. Neste trabalho a 

autora faz uma investigação sobre a Cibercultura, reconhecendo-a com um movimento 

sóciotécnico-cultural que potencializa novas maneiras de sociabilidade e assim outros 

processos educacionais, formativos e de aprendizagem, a partir das relações de 

interatividade e de conteúdos hipertextuais, em AVAs. Adicionalmente, concluiu-se o 

potencial da educação online em relação a promoção da aprendizagem e da formação 

de docentes e pesquisadores.  (SANTOS, 2005). 

Ressalta-se que esse trabalho pode ser considerado uma continuidade à pesquisa 

realizada pela autora durante o mestrado, que consistiu na dissertação intitulada “O 

currículo e o Digital: educação presencial e a distância”, a qual tratava da tensão entre o 

campo instituído do currículo (grade curricular, programas, linhas de pesquisa) e seu 

campo instituinte (movimentos dos sujeitos na ação comunicativa), avaliando dois 

cursos, um presencial e o outro a distância. Neste trabalho a autora demonstrou que a 
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adoção das TIC não significa mudanças nas práticas curriculares, vistas de forma 

isolada, mas podem potencializá-las, já que possibilitam a emergência de um coletivo 

mais comunicativo e colaborativo independente das suas condições de espaço e tempo. 

(SANTOS, 2002). A tese de Édmea foi destacada aqui por discutir novas formas de 

aprendizagem online e, em especial, a formação dos professores. Sobretudo, a partir da 

compreensão da prática docente como prática de pesquisa, apresentando a noção de 

professor pesquisador em educação online. 

Ainda em 2005, Andrea Brandão Lapa, elaborou a tese “A formação crítica do 

sujeito na educação a distância: a contribuição de uma análise sócio-espacial”, em 

Planejamento Urbano e Regional na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

argumentando que a educação como prática social poderia propiciar melhores 

condições de formação crítica dos sujeitos. Como alternativa a autora apresenta o uso 

das comunidades virtuais como espaço privilegiado de interação social, abordando 

ainda a relação entre a tecnologia e a cultura e defendendo o aproveitamento do 

convívio de culturas diferentes durante o processo de ensinoaprendizagem. 

Adicionalmente, a autora destaca que o compartilhamento de experiências pelos 

estudantes possibilita que estes tragam para o ambiente do curso os seus contextos e 

ainda relaciona a Aprendizagem Colaborativa e o Convívio com as Diferenças. (LAPA, 

2005) 

Apesar de essa tese ter seu foco direcionado para a formação dos estudantes, a 

mesma aborda elementos centrais que vêm sendo estudados para a elaboração da 

COMPONDO 2.0, tais como: a diversidade cultural, a construção colaborativa do 

conhecimento, as comunidades virtuais e a formação crítica. 

Já em 2007, Junia de Carvalho Fidelis Braga defendeu a tese intitulada por 

“Comunidades Autônomas de Aprendizagem on-line na Perspectiva da 

Complexidade”, em Lingüística, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O 

trabalho objetivou apoiar a compreensão das características de funcionamento e padrões 

emergentes de comunidades autônomas de aprendizagem, no que diz respeito às praticas 

de colaboração em ambientes virtuais. Para isto, adotaram-se algumas noções da teoria 

de sistemas complexos, a fim de entender a construção de significado compartilhado em 

contextos colaborativos on-line.  

Assim como para a elaboração da COMPONDO 2.0, Junia selecionou as noções 

sobre pensamento complexo, comunidades de aprendizagem e aprendizagem 
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colaborativa on-line como compreensões essenciais ao entendimento das comunidades 

de aprendizagem e produção do conhecimento. Inclusive, a autora, demonstra sua 

crença de que o significado é socialmente construído e os artefatos culturais 

(dispositovs digitais, por exemplo) exercem papel fundamental durante o processo de 

construção do conhecimento compartilhado. (BRAGA, 2007) 

Da mesma forma que a tese de Andrea Brandão Lapa, os sujeitos da pesquisa de 

Junia são alunos, participantes de uma comunidade de aprendizagem, como ocorreu na 

primeira versão da COMPONDO.  

Ainda em 2007, Rafael Vetromille - Castro, defendeu a tese denominada de “A 

Interação Social e o Beneficio Recíproco como Elementos Constituintes de um 

Sistema Complexo em Ambientes Virtuais de Aprendizagem para Professores de 

Línguas”, em Informática na Educação, na (UFRGS). Nesta tese, os ambientes virtuais 

de aprendizagem também são compreendidos como sistemas complexos e esta teoria é 

adotada, a fim de possibilitar a identificação de iniciativas pedagógicas que possam 

fomentar as interações no AVA entre os indivíduos de um grupo e o entendimento de 

como este grupo se constitui e se mantém coeso, chegando ao final de um curso a 

distância e atingindo os objetivos deste curso. Na análise dos dados coletados, o autor 

identifica as características semelhantes entre os sistemas complexos e a comunidade de 

aprendizagem constituída no AVA do curso estudado.  (VETROMILLE – CASTRO, 

2007) 

Apesar do caminho seguido pelo autor estar distante daquele percorrido para a 

elaboração da nova versão da COMPONDO, identificou-se como afinidade, entre esta 

tese e a de Ventromille, a adoção do pensamento complexo para compreender o 

funcionamento de uma comunidade de aprendizagem, constituída por professores em 

formação.  

Andrea Cristina Filatro, em 2008, apresentou sua tese, também em Educação, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o título “Learning Design como 

Fundamentação Teórico-Prática para o Design Instrucional Contextualizado
75

”, 

objetivando aprofundar a sua perspectiva contextualizada sobre o design instrucional, 

                                                           
75

 A autora define Design Instrucional como sendo a atividade de planejamento do processo de ensino-

aprendizagem, incluindo a proposição das atividades, a definição dos sistemas de avaliação, a seleção dos 

métodos e materiais instrucionais. Por sua vez, o Design Instrucional Contextualizado corresponde a 

ação intencional de planejar, desenvolver e aplicar situações didáticas especificas que incorporem, tanto 

na fase de concepção como durante a implementação, mecanismos de contextualização e flexibilização 

(FILATRO, 2004, P.213) 
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iniciada no trabalho de mestrado, partindo da premissa de que o aprendizado eletrônico 

(ações de educação on-line) é um fenômeno multidimensional. Nas conclusões da tese, 

a autora defende o design instrucional contextualizado, destacando a necessidade de se 

incluir a flexibilização e a contextualização aos princípios do design instrucional, 

considerando que as TIC, em especial a Internet, possibilitam que isto ocorra. Os 

argumentos e considerações apresentados por Filatro concentram-se em fundamentar a 

sua crença de que os momentos de aprendizagem em sala de aula (convencionais ou 

virtuais) ocorram de forma contextualizada, segundo a compreensão dos fenômenos 

educacionais locais (FILATRO, 2008). 

Esse trabalho foi selecionado por apresentar uma alternativa para a 

contextualização dos eventos cotidianos durante a realização do curso. Mesmo que para 

a COMPONDO não se pretenda adotar abordagens de design instrucional, reconhece-se 

que, quando essas são adotadas de forma fundamentada, podem representar 

instrumentos auxiliadores do processo de planejamento, execução e avaliação de cursos 

a distância 

No mesmo ano, Valdir Silva, defendeu sua tese em Letras, na Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), cujo título é A dinâmica caleidoscópica do 

processo de aprendizagem colaborativa no contexto virtual: um estudo na 

perspectiva da complexidade/caos. Em seu documento, o autor destina um capítulo 

para abordar a natureza complexa do processo de aprendizagem e o desenvolvimento 

humano na teoria sociocultural, pois argumenta que o processo de aprendizagem 

implica no estabelecimento de conexões que são estabelecidas entre um conjunto de 

coisas que o sujeito tem internalizado em suas estruturas cognitivas, as quais, por sua 

vez, conectam-se com as coisas do contexto em que se inscreve. Completa dizendo que 

“O sujeito, em decorrência de sua trajetória histórico-cultural, possivelmente nunca irá 

aprender da mesma forma, pois, a cada situação de aprendizagem, estabelecerá uma 

forma diferente consigo próprio, com o coletivo e com o objeto do conhecimento” 

(SILVA, 2008, p.51). 

A pesquisa de Valdir parte de uma questão que motivou a definição do problema 

para a nova versão da COMPONDO: a compreensão da necessidade de se promover a 

aprendizagem contextualizada, situada e vinculada à itinerância histórico-cultural do 

sujeito que aprende e do sujeito que ensina. Ademais, o autor apresenta um debate a 



214 
 

 

respeito da complexidade relacionada ao processo de aprendizagem, apresentando 

noções relacionas as áreas de significação da COMPONDO 2.0.  

Ainda em 2008, Ana Cristina Lima Santos Barbosa, apresentou a tese, em 

Educação, na Universidade de São Paulo (USP), intitulada por “Abordagens 

educacionais baseadas em dinâmicas colaborativas on line”. Nesse trabalho a autora 

investigou as dinâmicas colaborativas on-line, objetivando identificar os fatores que 

interferem nesta dinâmica em processos educacionais desencadeados em cursos via 

Internet.  Após a análise realizada, Ana Cristina, demonstra que essas dinâmicas 

possibilitam a criação de comunidades de aprendizagem e consistem em um processo 

complexo de atividades sociolingüísticas, o qual envolve a inter-relação de aspectos 

cognitivos-afetivos individuais e construção social de conhecimento (BARBOSA, 

2008). 

Um dos motivos que justificou a citação desse trabalho é o panorama de 

publicações acadêmicas acerca das dinâmicas colaborativas, apresentado pela autora. O 

panorama foi elaborado a partir das publicações no Congresso Internacional de 

Educação a Distância, durante o período de 2001 a 2005. 

Em 2009, Ana Beatriz Gomes Carvalho, defendeu a tese em Educação, na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com título Educação a distância e formação 

de professores na perspectiva dos estudos culturais, avaliando a política pública do 

Programa Pró-Licenciatura (para criação dos cursos de licenciatura) do Governo 

Federal, ocorrido na modalidade da educação a distância. Neste trabalho a autora 

objetivou avaliar a modalidade como alternativa para a renovação dos programas de 

formação de professores da rede pública, na perspectiva do campo dos Estudos 

Culturais. Após a pesquisa, Ana Beatriz concluiu que o programa propõe um processo 

de formação de professores que ultrapassa a mera disponibilização de conteúdo 

específico, estabelecendo contextos culturais, para os alunos e professores. 

Adicionalmente, a autora considera que a formação possibilita que o professor seja 

capaz de efetivar mudanças no ambiente escolar, produzindo novos conhecimentos, 

contemplando a diversidade, o multiculturalismo e as identidades (CARVALHO, 

2009).  

A tese de Ana Beatriz é citada aqui por abordar a questão da formação de 

professor a distância e dos aspectos culturais no uso das TIC.  
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APÊNDICE III - MENSAGENS EXTRATIDAS DO FÓRUM DE 

DISCUSSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES  
 

 

PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTORES – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 2009.  

Mensagem 1  

Author: G.A.L (Formador I) 

Date: terça, 13 outubro 2009, 23:22 

Olá turma !!!  

Dando continuidade à discussão iniciada no outro fórum  [1] sobre EAD online, que 

tal pensarmos um pouco sobre essa modalidade no contexto da chamada "cibercultura"?[2] 

Com base no texto/livro disponibilizado: A educação na cibercultura , vamos refletir e 

discutir sobre as possibilidades de mudança no contexto educacional e em nosso cotidiano 

nesta nova realidade.  

Afinal, [3]você pode se considerar um(a) "ciberprofessor(a)" ???????  

Como dica, [4]assistam ao vídeo: Rafinha e a Cibercultura.  

Mensagem 2 

Author: G.M.S  (Cursista I) 

Date: quinta, 26 novembro 2009, 00:15 

Olá colegas, 

. [1] Vivemos na Era da Informação cercados por tecnologias. Esse fato é uma 

conseqüência do amplo desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação.  

Com tudo isso, mudamos o nosso comportamento, atitudes e pensamentos. [2]   

Percebe-se, que somos cada vez mais, afetados e transformados pela potencialidade da 

comunicação.  [3] Esse ciberespaço permite que as informações e as descobertas são 

divulgadas de forma muito rápida.Levando o sujeito, a agregar outros valores e a outros 

novos elementos. Fazendo com isso, novas interações com o ambiente, possibilitando ao 

conhecimento.  

Podemos considerar [4] um novo professor nesse contexto, porque são criadas nos 

espaços de comunicações  e também nos espaços  pedagógicos , [5],  uma nova prática 

visando uma relaçao dialógica e com uma comunicação que se tornou mais prazeirosa, 

flexível e interativa.  

 

 

 

 

http://www.moodle.ufba.br/mod/resource/view.php?r=12180
http://www.youtube.com/watch?v=gmedqOnvjhk&feature=related
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Mensagem 3 

Author: O.S.S (Cursista II) 

Date: quarta, 28 outubro 2009, 05:41 

E, 

O bom é que. [1]  como seres humanos, somos simultaneamente produtores e 

produtos de culturas. 

 

. [2] A cibercultura está aqui, em nosso mundo, pois nós a produzimos. Agora, somos 

produtos dela. O ritmo, de agora em diante, depende de todos nós, ao produzirmos novas 

ou subciberculturas. 

 

No entanto, há uma vantagem: . [3]  o cultural estabelece relações claras com o senso 

comum, e acaba envolvendo a todos. 

 

Voltamos, então, a um ponto básico da Educação: . [4] como educadores, devemos 

considerar os aspectos socioculturais como os primeiros à abordagem pedagógica, pois só 

assim podemos pensar em educar para a crítica e para a produção de novas culturas, que 

em equilíbrio com as já existentes, possam ir se delineando aos nossos olhos. 

 

Por enquanto, degustemos esta "sensação de que o mundo parou" quando para a internet 

ou quando simplesmente esquecemos o celular em casa. 

 

Um abraço, 

O. 

 

Mensagem 4 

Author: O.S.S (Cursista II) 

Date: segunda, 26 outubro 2009, 05:29 

J, 

O wikiblog de vocês é muito interessante.  

Adorei o vídeo e deixei lá um comentário.  

O. 

 

Mensagem 5 

Author: L.S (Cursista III) 

Date: sábado, 24 outubro 2009, 09:25 

Oi C, 

[1]  Muito boa sua reflexão, contempla aspectos que também considero relevantes 

para análise quando se pensa no binômio Tecnologias – EaD. [2]  Importante você ter 

destacado a necessidade do respeito e da valorização das diferenças, visto que os objetivos 

educacionais só se consolidam quando esses aspectos são levados em consideração.  

Como você mesma destaca, o curso de Especialização em Gestão Escolar, e 

acrescento essa nossa experiência neste curso de formação, [3]   constituem exemplos 

satisfatório de como o ciberespaço pode ser aproveitado satisfatoriamente para o 

fortalecimento educacional. Certamente, [4]   as práticas nas Unidades Escolares que 
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contam com profissionais que vivenciam experiências com uso de ferramentas interativas e 

que estendem seus conhecimentos para sua ação docente são bem mais fortalecidas, em 

razão de estarem potencializando a construção coletiva de saberes, numa relação de 

cooperação e trocas, comum no contexto da cibercultura. 

Abraço! 

 

Mensagem 6 

Author: E.S (Cursista IV) 

Date: quarta, 21 outubro 2009, 20:59 

Oi gente, 

[1]  Será que somos reféns das “novas” tecnologias? Como ficamos quando a 

Internet, o celular ou mesmo o controle remoto não funcionam? Sou só eu ou todos têm a 

sensação que o mundo parou? Que perdeu muito tempo? Sejam os mais privilegiados 

financeiramente ou os que têm menos dinheiro, todos têm acesso, [2]  todos se 

movimentam, falam e compreendem a mesma linguagem. [3]  Como professores o que 

precisamos? É possível imprimir o mesmo ritmo dos nossos alunos, jovens Rafinhas?  

Abraços, 

Z. 

 

Mensagem 7 

Author: J.R (Formador II) 

Date: quarta, 21 outubro 2009, 19:43 

 

O, 

[1] Vi o seu wikiblog (é assim que chamo o meu/nosso) e fiquei feliz (e triste ao 

mesmo tempo) que seus alunos da pedagogia estão dando um banho nos meus alunos da 

computação. [2] Veja o nosso blob: http://jocelmarios.blogspot.com/. 

 

 

Mensagem 8 

Author: O.S.S (Cursista II) 

Date: quarta, 21 outubro 2009, 09:50 

Como não vi por aqui, [1]  sugiro também este vídeo: 

Metodologia ou Tecnologia: 

http://www.youtube.com/watch?v=xLRt0mvvpBk&feature=related 

Um abraço, 

O. 

 

http://jocelmarios.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=xLRt0mvvpBk&feature=related
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Mensagem 9 

Author: O.S.S (Cursista II) 

Date: quarta, 21 outubro 2009, 09:50 

Como não vi por aqui, [1]  sugiro também este vídeo: 

Metodologia ou Tecnologia: 

http://www.youtube.com/watch?v=xLRt0mvvpBk&feature=related 

Um abraço, 

O. 

 

Mensagem 10 

 

Author: O.S.S (Cursista II) 

Date: quarta, 21 outubro 2009, 09:41 

Estou gostando muito da discussão. 

[1]  Realmente, G. a escola nunca é a mesma, ela acompanha as inovações 

contemporâneas.  

[2]  F., ainda bem que somos contemporâneos à geração "Rafinha" e devemos correr atrás 

para não perder o tempo. 

[3]  C., você tocou em algo fundamental: nossa responsabilidade, mergulhados na geração 

"Rafinha", em desenvolver um processo pedagógico que dê conta das demandas e ideiais 

contemporâneos. 

Hoje, como comediadores e colaboradores, neste processo pedagógico-cibercultural, [4]  

começamos a sentir os feitos de um novo significado dos pilares da educação: aprender a 

conhecer, a fazer, a conviver e a ser. 

Portanto, [5]   ressalto a importância da intencionalidade do exercício docente que, 

utilizando dos recursos tecnológicos, propondo estratégias adequadas aos mesmos, e 

focando-se na formação de seres humanos, possa vislumbrar um mundo melhor para todos. 

[6]  Aproveito para socializar uma experiência com um blog, construído coletivamente, 

como estratégia curricular, em um curso presencial: http://edca82.blogspot.com. 

[7] Creio que vão gostar da dinâmica de participação e coloboração no ambiente. 

Verifiquem também um relato da nossa experiência, em: 

http://www.sbemba.com.br/anais_do_forum/relato_de_experiencia/RE8.pdf 

Além disso, vai uma sugestão: 

Hoje, 21/10/09, ocorrerá o 1º Seminário sobre Ensino a Distância, e será transmitido no 

endereço http://www.tvu.unesp.br/ead/. Ver cartaz anexado. 

 

 

 

Mensagem 11 

Author: R.T (Cursista V) 

Date: segunda, 19 outubro 2009, 23:46 

Colegas,  

  

, [1]  Podemos perceber algumas mudanças no contexto educacional que foram 

influenciadas pela cibercultura. , [2]  Entretanto, em algumas escolas, a mudança está 

http://www.youtube.com/watch?v=xLRt0mvvpBk&feature=related
http://edca82.blogspot.com/
http://www.sbemba.com.br/anais_do_forum/relato_de_experiencia/RE8.pdf
http://www.tvu.unesp.br/ead/
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restrita à aquisição de equipamentos.  

Apesar desses equipamentos tecnológicos, muitas das nossas escolas continuam as 

mesmas.  

Mas por que isso acontece? 

, [3]  Podemos inferir que há investimento em equipamentos sem um investimento 

na formação do professor.  

, [4]  A educação não está alheia a toda transformação pela qual a sociedade vem 

passando. Portanto, é preciso percebe-se enquanto organização que sofre impactos dessas 

transformações, mas, também, pode provocar impactos. ´ 

R. 

 

Mensagem 12 

Author: G.S.R.P (Cursista VI) 

Date: segunda, 19 outubro 2009, 17:14 

[1] É de fundamental importância a presença das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) na escola, uma vez que a sua interação é um indicativo de que existe a 

percepção, o reconhecimento de que a escola necessita se integrar, dinâmica e ativamente, 

ao contexto educacional contemporâneo e que as TIC são extremamente relevantes para 

esse processo.  

G. 

 

Mensagem 13 

Author: c 

Date: segunda, 19 outubro 2009, 10:52 

O advento das tecnologias da informação e comunicação (TIC) contribuiu 

decisivamente para a ampliação e fortalecimento da educação a distância (EAD), 

entretanto vale ressaltar que [1] a aquisição das tecnologias para a educação presencial e a 

ampliação da oferta de educação a distância, ambas explorando o ciberespaço, não 

garantem por si só a democratização e a qualidade social da educação, uma vez que [2] o 

planejamento, as metodologias e avaliação da aprendizagem numa perspectiva 

democrática, participativa e comprometida com o respeito e a valorização das diferenças se 

tornam indispensáveis para a promoção de uma educação tanto presencial, quanto a 

distância que possibilitem o desenvolvimento pleno do estudante e do profissional de 

educação, em qualquer que seja o nível de ensino.  

[3] O uso adequado das tecnologias da informação e comunicação para o 

desenvolvimento das potencialidades do estudante, na sua plenitude, vai depender 

fundamentalmente de um conjunto de ações e situações, tais como: das relações 

estabelecidas no ambiente educacional, do planejamento, das metodologias e de uma 

avaliação da aprendizagem que propicie a interatividade satisfatória entre 

estudantes/estudantes e professores/estudantes, bem como a realização de uma auto 

avaliação e feedback  com o objetivo claro para a promoção de uma educação significativa 

e  colaborativa.  

Para tanto, [4] as situações de ensino e de aprendizagem devem possibilitar e 

estimular a participação e colaboração entre as partes envolvidas, tanto no 
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desenvolvimento da pesquisa quanto na produção cientifica, esses aspectos se tornam 

indispensáveis à realização de uma educação que garanta a formação de pesquisadores, 

autores do conhecimento, superando a educação tradicional, pautada na transmissão e 

memorização de informações, a qual estimulava o individualismo e a competição.  

 [5] Para uma ação educacional pautada na cooperação, as diferenças devem ser 

valorizadas e servem de oportunidades para a cooperação, troca de experiência e 

desenvolvimento de novas habilidades, individuais e coletivas. Nesse contexto, [6] as 

tecnologias, tanto as novas quanto as velhas, são empregadas de forma interativa e 

significativa, como meios para superação das barreiras temporais e geográficas, pois 

através do ambiente virtual de aprendizagem (AVA), somado ao planejamento, às novas 

metodologias, a uma avaliação coerente com os objetivos educacionais, podem contribuir 

decisivamente para a grande transformação da educação, e em especial, na formação 

continuada dos professores e gestores, a qual vai repercutir em curto, médio e longo prazo, 

em todos os níveis da educação.  

[7] Acredito que esse Curso de Especialização em Gestão Escolar seja um grande 

exemplo de aproveitamento satisfatório do ciberespaço, no qual gestores e professores com 

experiências, valores, formação e culturas diferentes interagem, pela melhoria da práxis de 

gestão educacional.  

Sucesso a todos! 

C. 

 

Mensagem 14 

Author: F.S.B.S (Cursista VIII) 

Date: sexta, 16 outubro 2009, 09:42 

Assistir ao video nos dá um panorama  [1] de como nossos jovens (filhos, alunos, 

sobrinhos... a geração dos nativos digitais) esta imersa neste espaço cyber para eles este 

locus faz parte de sua vida e assim transformam a forma de como o indivíduo se relaciona 

com o meio, com os outros. 

No nosso caso especifíco [2] acho que estamos caminhando para sermos este 

ciberprofessor, somos uma mistura de analógico e digital em busca do dominio destas 

técnicas e deste emaanhado de conhecimentos hipertextuais que deslocam-se em vários 

sentidos e sobre os quais precisamos agir para que possamos acomapanhar a a geração 

"Rafinha". 

 

Mensagem 15 

Author: G.A.L (Formador I) 

Date: quarta, 14 outubro 2009, 23:20 

 

Oi G., [1] importante sua contribuição para ampliarmos as nossas 

discussões....Vamos esperar a próxima manifestação....quem dá mais? rsrs  
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Mensagem 16 

Author: G.S.R.P (Cursista VI) 

Date: quarta, 14 outubro 2009, 13:08 

[1] De acordo com Eucídio Arruda, no seu livro Ciberprofessor - Novas 

tecnologias, ensino e trabalho docente, após a implantação de novas tecnologias 

educacionais, a escola, provavelmente, não será mais a mesma. O seu cotidiano sofre 

alterações, tanto físicas, quanto organizacionais.[2] O docente incorpora novos saberes e o 

trabalho pedagógico estabelece novas relações com a aprendizagem. [3]É a TIC 

ressignicando os espaços e os tempos escolares. 

Abraços 

g. 

 

 

  



222 
 

 

APÊNDICE IV - CONTRIBUIÇÕES DOS SUJEITOS DURANTE AS 

ENTREVISTAS DIALOGADAS E QUESTIONÁRIOS 
 

(1) Entrevistas dialogadas 

 Reflexão (1): Abordagem de questões culturais em EaD 

 

o Questões: 

 Nos cursos em que você participou como formadora ou como cursista (em um 

curso de formação) foram abordadas questões sobre cultura relacionadas a EaD?  

 Caso positivo como o tema foi aprofundado?  

 Você acha que a forma como foi abordado foi suficiente?  

 Que elementos culturais você mencionaria como alternativas interessantes para 

motivar a colaboração em EaD? 

 Reflexão (2): As noções de etnopesquisa-formação e do professor 

pesquisador associada a atuação do formador EaD 
 

o Questões: 

 Qual a sua compreensão sobre o etnopesquisa-formação? 

 Qual a sua compreensão sobre o professor pesquisador (considerando a 

abordagem de Antônio Nóvoa)? 

 Você acredita que os seus dispositivos (da etnopesquisa-formação) e as 

competências do professor pesquisador possam apoiar a atuação do formador EaD? 

Como? 

 

 Reflexão (3): Reflexão 3: A etnografia multi-situada e etnografia virtual em 

experiências EaD 
 

o Questões: 

 Você já leu ou ouviu falar da etnografia multi-situada?   

 E sobre a etnografia virtual?  

 Você acha que essas noções têm alguma relação ou podem contribuir com 

experiências EaD?  

 Você acredita ser importante que o formador conheça e/ou ultilize essas 

concepções de pesquisa? 
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Quadro 9: Reflexão 1: Abordagem de questões culturais em EaD 

Entrevistado Resposta  

 Antes Depois Contribuições 

M. CH. PB1 

 

[1] Como cursista fiz um curso na UFRGS, 

mas não levou em consideração a origem dos 

sujeitos. A discussão que ocorreu tratou 

apenas da cibercultura. Fora isso eles 

discutiram como as praticas locais dos estados 

se solidificavam com o uso das TIC. Nesse 

caso, a discussão sobre cultura ocorreu 

indiretamente (sem intenção prévia – surgiu 

espontaneamente). [2] Como professora 

participei de um curso onde se falou sobre 

questões culturais do estado da Bahia por 

uma necessidade demandada a partir do 

próprio conteúdo programático do curso, 

pois a temática era formação, diversidade e 

escola.  O debate ocorreu como 

contextualização na pratica docente porque 

acho que era o conteúdo mais forte do curso 

- a coluna cervical. A diversidade 

encaminhava a formação e a compreensão de 

escola. Por isso sentimos necessidades de 

conhecer a cultura local. Teve um fórum 

que contou com a participação dos 

coordenadores locais (da Secretaria de 

Educação do Estado) e do apoio presencial 

(professor da rede publica local que atuava 

como um tutor presencial). O fórum tinha 

mais ou menos 300 participantes (participação 

de menos de 45%) com a intenção de 

conhecer as culturas locais. O debate a 

respeito da região sul (da Bahia) não foi 

efetiva. Um dos objetivos era a partir das 

diferenças regionais trabalharmos com as 

[1] Nos cursos que participei não houve uma 

discussão sobre interação cultural de forma 

intencional. [2] Eu acho que é essencial para 

se estabelecer a colaboração. Por exemplo, 

tenho uma turma na educação presencial 

constituída por estudantes de diferentes 

formações, pessoas do interior, os que  não 

falam, os que não refletem, os que falam muito, 

etc. Alterar esse movimento é complicado. 

Comecei a identificar os perfis das “panelinhas” 

e a identidade cultural é muito forte. Por 

exemplo, os silenciosos, quando falam ... da pra 

saber por exemplo que são do interior (talvez 

por isso evitem falar). Os que falam demais 

vieram de escolas particulares. Os que mais 

questionam, em relação a leitura, de forma 

irresponsável na questão de organização do 

conhecimento, são de formação diversas. Eu 

comecei a trabalhar com os perfis desses grupos 

e então preparo as aulas pensando nisso. [3] No 

curso de Especialização a maneira como se 

organizou a segunda edição foi a partir do 

estudo da origem das pessoas. Observou-se de 

que cidade/região eram para compor os grupos. 

A maneira de estudar as discussões, os produtos 

(principalmente mediação pedagógica, produção 

colaborativa na web, etc) que demandavam 

deles colaboração funcionou nessa edição 
(mesmo considerando as dificuldades de 

domínio técnico). 

 

 

Antes da apresentação das fundamentações teóricas 

o sujeito inicia, extrato 1, compartilhando a 

experiência que realizou, como cursista, na 

UFRGS. Nesse relato diz que no planejamento do 

curso foi prevista a abordagem das questões 

culturais apenas considerando a cibercultura. 

Entretanto, indiretamente, devido a uma discussão 

a respeito de “como as praticas locais dos estados 

se solidificavam com o uso das TIC”, a 

diversidade cultural acabou sendo debatida.  Em 

seguida, no extrato 2, diz que como professora teve 

a oportunidade de participar de um curso onde a sua 

coluna cervical (do ponto de vista do conteúdo) era 

a diversidade cultural e a escola. Por isso, “os 

formadores sentiram a necessidade de conhecer 

a cultura local”. Cita ainda que ocorreu um fórum 

com a finalidade de conhecer as culturas locais. Um 

dos objetivos era “a partir das diferenças 

trabalharmos com as culturas”, mas essa 

discussão não foi intencional e nem planejada. 

Ocorreu durante o processo. No extrato 3, cita o 

curso de especialização em EAD onde EaD  “o 

disparador da produção do material didático era 

atender as necessidades locais em relação ao 

contexto cultural”. Então, no extrato 4, relata 

sobre o curso de comunidades dizendo que a 

discussão sobre a cultura das instituições federais e 

estaduais foi iniciada a partir de um movimento 

político provocado pelos professores das federais 

que tinham a finalidade de desvalorizar os 

professores das estaduais. Nessa discussão, os 

professores das estaduais incluíram o debate a 
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culturas.  Não foi intencional e nem 

planejado. Ocorreu durante o processo. 
Depois que o curso foi finalizado houve duas 

intervenções posteriores em alguns locais para 

observar a prática e o MEC fez um 

questionário para ser aplicado nos locais para 

avaliar a prática docente. O resultado seria 

pensar em cursos de formação continuada 

pensando nessas informações. Apenas depois 

de 5 anos o MEC, considerando os resultados 

dessa experiência, apresentou a demanda por 5 

cursos que tratam de diversidade. [3] Já no de 

especialização em EaD  o disparador da 

produção do material didático era atender as 

necessidades locais em relação ao contexto 

cultural. A professora queria que o cursista 

apresenta-se o seu lugar. Observou-se que a 

partir dessa iniciativa os estudantes 

participaram sem medo porque todos 

conhecem seu lugar. [4] No curso de 

comunidades a discussão de cultura surgiu 

porque foi iniciada uma discussão sobre a 

cultura das instituições federais e estaduais. 

Esse debate ocorreu devido a um movimento 

político liderado por alguns professores das 

federais que tinham o intuito de desvalorizar 

os professores das estaduais. Ai nos, das 

estaduais, levamos para o debate a cultura 

local para mostrar que na perspectiva de 

formação a instituição estadual teria muito 

mais condição de atender a necessidade de 

formação dos professores para uso das 

TICs  que a  federal, pois tínhamos campos 

distribuídos pelos estados e uma comunidade 

acadêmica constituída nesses locais.  

 

  

respeito da cultural local para mostrar que na 

perspectiva de formação a instituição estadual 

teria muito mais condição de atender a 

necessidade de formação dos professores para 

uso das TICs  que a  federal. 

------------------------------------------------------- 

Depois da apresentação de algumas 

fundamentações teóricas, o sujeito complementou 

suas respostas/reflexões, inicialmente, no extrato 1, 

afirmando que em sua formação não foram 

discutidas a interação cultural em EaD, de 

forma intencional.  No extrato 2 se posiciona 

dizendo acreditar ser essencial a existência desse 

debate para se estabelecer a colaboração. Nesse 

sentido, para fazer um paralelo com a EaD, 

apresenta um exemplo de contextualização das suas 

aulas no presencial, a partir da compreensão do 

perfil e demandas dos seus estudantes. No extrato 3, 

citando o curso de especialização em EaD recorda 

que a maneira como se organizou a segunda edição 

foi a partir do estudo da origem das pessoas 

resultou em uma colaboração mais efetiva entre 

cursistas e formadores.   

M.CE.CH.PB2  [1]  Em relação a abordagem sobre questões Do ponto de vista da competência em se Antes da referencia as fundamentações teóricas o 
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culturais e EaD eu diria que o debate ocorreu 

considerando 2 aspectos: 

 Sobre a Cibercultura: com foco na 

usabilidadade dos recursos 

computacionais (a comunicação 

assíncrona, por exemplo, não é algo 

simples de compreender, incluindo ai o 

acompanhamento de uma seção de bate 

papo). Observa-se que o conhecimento 

desses recursos interfere no modo como 

você interaje (quanto mais facilidade mais 

fácil é a interação).  

 

 Do ponto de vista da analise da 

autonomia do modo como as pessoas se 

vêem como estudante. Eu fui formada 

tendo o professor no centro. Mas eu tinha 

um interesse pelo estudo, mas a maioria 

dos meus colegas se limitada ao que o 

professor dizia. Se no EaD o professor 

não está no centro o estudante evade.  

Então a abordagem foi: do estudante 

em relação a cultura do novo perfil do 

professor e do professor trata-se de 

novo perfil de atuação em relação a 

cultura inerente a Ead, mas não diz 

como ser feito. 
 

 

 

 

 

comunicar (considerada uma das competências 

culturais) teve apenas uma experiência em uma 

instituição publica estadual onde se abordou 

como se comunicar (inclusive por serem alunos 

de computação eu evitava ser prolixa) [1] No 

geral o formador (inclusive eu) não é 

formada em relação as competências 

culturais.  A abordagem de cultura nos 

cursos de formação é mais superficial e não 

apresenta dispositivos para auxiliar a 

atuação do formador dentro dessa 

perspectiva. Acho que falta aos formadores 

uma contextualização. Seria importante 

aprofundar essas questões para auxiliar o 

formador em sua pratica docente. Apresentando 

situações e refletindo sobre elas. [2] Alguns 

indivíduos são intrinsecamente colaborativos, 

geralmente por conta de um aspecto altruístico 

ou de satisfação do ego.  Se sentir importante ou 

em destaque (popularidade). Tem que ser feito 

algo que afete aquelas que não têm isso.  

Você  vai precisar conhecer a cultura do local 

ou interagir mais com aquelas pessoas para 

poder selecionar elementos culturais que 

possam afeta-la.  Eu nunca fiz isso 

intecnionalmente, mas quando viajo para um 

presencial procuro saber informações sobre a 

localidade.  [3] Algo que vi bastante importante 

foi a questão do empoderamento. Os 

assistentes de turma da escola de gestores eram 

egressos e muitos já tinha atuado na primeira 

edição como coordenadores. Então você tinha 

um grupo que conhecia muito da dinâmica do 

curso. Eram afetados por aqueles problemas e 

um outro grupo novo de assistentes que queriam 

conhecer e por isso demoraram para interagir. A 

sujeito inicia, extrato 1, apresentando em quais 

aspectos as questões culturais foram abordadas em 

suas experiências. Do ponto de vista da 

cibercultura, inclusive falando sobre a 

usabilidade dos recursos computacionais. E, do 

ponto de vista “do estudante em relação a cultura 

do novo perfil do professor e do professor trata-

se de novo perfil de atuação em relação a cultura 

inerente a Ead, mas não diz como ser feito”. 

-------------------------------------------------------- 

Depois da apresentação de algumas 

fundamentações teóricas, o sujeito complementou 

suas respostas/reflexões, inicialmente, no extrato 1,  

afirma que, no geral, o formador (incluindo-se) 

“não é formada em relação as competências 

culturais.  A abordagem de cultura nos cursos de 

formação é mais superficial e não apresenta 

dispositivos para auxiliar a atuação do formador 

dentro dessa perspectiva. Acho que falta aos 

formadores uma contextualização”. Destaca que 

considera ser importante aprofundar essas questões, 

a partir da apresentação e reflexão sobre situações, 

por exemplo. Em seguida, no extrato 2, destaca 

que “alguns indivíduos são intrinsecamente 

colaborativos”. Outros não. Nesse caso, indica que 

“Tem que ser feito algo que afete aquelas que 

não têm isso. Você vai precisar conhecer a 

cultura do local ou interagir mais com aquelas 

pessoas para poder selecionar elementos 

culturais que possam afetá-la.  Eu nunca fiz isso 

intencionalmente, mas quando viajo para um 

presencial procuro saber informações sobre a 

localidade”. Por fim, no extrato 3, destaca que 

considerou bastante importante foi a questão do 

empoderamento observada no curso promovido 

pela escola de gestores. Nesse caso, “colaboração 
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colaboração era mais presente no grupo mais 

antigo por uma aproximação mais afetiva!  

era mais presente no grupo mais antigo por uma 

aproximação mais afetiva!” 

M.CSA.CH.PB3  

[1] Sim. Em um curso que realizei (como 

cursista) em uma instituição privada de outro 

estado foi apresentado um estudo sobre a 

era digital na perspectiva da cultura. Como 

lidar com cursistas que são imigrantes digitais. 

Naquele momento, achei que abordagem foi 

suficiente. Talvez hoje pensasse diferente. 

 

[1] Penso que, quando se vai planejar uma 

atividade é importante considerar aspectos 

financeiros, se a cidade é grande ou o 

pequena, origem de formação dos curistas 

(publico e privado) e aspectos políticos, etc, 

pois pesa na participação, no comprometimento 

com o curso, etc.  

[2] Alguns elementos culturais que podem ser 

utilizados são: a musica, festas, comemorações 

de datas do município, atividades principais 

(turística, agricultural, etc), culinária, etc 

Antes da apresentação das fundamentações teóricas 

o sujeito inicia, extrato 1, afirmando que já 

participou de um curso onde foram abordadas as 

questões culturais a partir da apresentação de “um 

estudo sobre a era digital na perspectiva da 

cultura”. Conclui dizendo que considerou 

“abordagem foi suficiente. Talvez hoje pensasse 

diferente”.  

-------------------------------------------------------------- 

Depois da apresentação de algumas 

fundamentações teóricas, o sujeito complementou 

suas respostas/reflexões, inicialmente, no extrato 1, 

dizendo considerar que “quando se vai planejar 

uma atividade é importante considerar aspectos 

financeiros, se a cidade é grande ou o pequena, 

origem de formação dos cursistas (publico e 

privado) e aspectos políticos”, pois considera que 

isto influencia na participação, no 

comprometimento do cursista com o curso. Já no 

extrato 2, cita alguns elementos culturais que 

poderiam ser abordados para atividades 

colaborativas: musica, festas, comemorações de 

datas do município, atividades principais (turística, 

agricultural, etc), culinária 
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Quadro 10:Reflexão 2: As noções de etnopesquisa-formação e do professor pesquisador associada a atuação do formador EaD 

Entrevistado Resposta  

 Antes Depois Contribuições 

M. CH. PB1 

 

Sobre a etnopesquisa-formação: 

[1] Uma concepção de pesquisa 

que mesmo sendo compreendida 

como abordagem e método 

considera o sujeito e os seus 

contextos locais culturais como 

principio no desenvolvimento da 

pesquisa e da formação. 

Sobre o professor pesquisador: 

[2] Professor curioso. 

Interventor.  Sujeito livre para 

aprender.  
Você acredita que os seus 

dispositivos (da etnopesquisa-

formação) e as competências do 

professor pesquisador possam 

apoiar a atuação do formador EaD? 

Como? 

Como? 

 

[3] Claro. Principalmente no que 

diz respeito à contextualização e 

conhecimento do outro para 

proceder a intervenção.  

 

 

 

 

Ao considerar os dispositivos da etnopesquisa, 

como esses podem ser adotados em EaD? 

[1] Diário de formação (usa geralmente o 

diário de bordo) a intenção é o sujeito 

registrar tudo que é significativo para ele no 

decorrer da formação a partir da sua 

expectativa de aprendizagem. O formador 

então tem condição de compreender a origem 

das dificuldades como os avanços se constituem, 

os avanços da metodologia, etc. Faz com que o 

professor reavalie sua própria condição de 

docente como gestor, interventor, mediador. A 

forma de disponibilizar determinado conteúdo. 

[2] Eu fiz um fórum separado por grupos para 

os grupos discutirem a produção do material 

didático. Depois separei por mídia (uma mídia 

para cada grupo). Foi o maior erro porque o 

pessoal do impresso acabou entrando nos outros 

fóruns, ajudou o pessoal de vídeo a fazer o 

roteiro, o pessoal de vídeo ajudou o pessoal de 

mídia interativa a escolher os recursos, etc. Na 

outra edição eu já mudei e usei o diário. 

Antes da apresentação das fundamentações 

teóricas o sujeito inicia, extrato 1, 

apresentando uma compreensão em relação a 

etnopesquisa-formação, quando diz que essa 

consiste em “uma concepção de pesquisa que 

mesmo sendo compreendida como 

abordagem e método considera o sujeito e os 

seus contextos locais culturais como 

principio no desenvolvimento da pesquisa 

e da formação”. A respeito da noção do 

professor pesquisador, no extrato 2, afirma 

que considera esse um professor curioso. 

Interventor. Sujeito livre para aprender. Já 

no extrato 3, respondeu confirmando 

acreditar que os dispositivos da etnopesquisa-

formação e usados pelo professor pesquisador 

possam apoiar a atuação do formador EaD, 

destacando que isto ocorre principalmente em 

relação a “contextualização e conhecimento 

do outro para proceder a intervenção.” 

---------------------------------------------------- 

Depois da apresentação de algumas 

fundamentações teóricas, o sujeito 

complementou suas respostas/reflexões, 

inicialmente, no extrato 1, citando como 

dispositivo já utilizado o “diário de formação 

(adotando o recurso do diário de bordo do 

moodle) destacando que “a intenção é o 

sujeito registrar tudo que é significativo 

para ele no decorrer da formação a partir 

da sua expectativa de aprendizagem”. A 

partir daí o formador “tem condição de 
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compreender a origem das dificuldades como 

os avanços se constituem, os avanços da 

metodologia, etc. Faz com que o professor 

reavalie sua própria condição de docente 

como gestor, interventor, mediador.” No 

extrato 2, relata um erro de condução 

usando o fórum separado por grupos.  

M.CE.CH.PB2 Sobre a etnopesquisa-formação: 

[1] Uma abordagem de pesquisa 

que leva em consideração as 

características culturais que 

envolve o objeto pesquisado. A 

etnoapesquisa-formação seria essa 

abordagem para a formação de 

professores.  

Sobre o uso dos dispositvos da 

etnopesquisa: 

[2] Sim. Pois os cursistas ao serem 

questionados, em uma entrevista 

dialogada por exemplo, sentem-se 

mais a vontade para se posicionar. 

Menos presos aos referenciais 

teóricos. 

[1] Em alguns casos. O compartilhamento das 

experiências se for só o relato não é suficiente, 

apesar de ser positivo. Seria necessário que 

todos refletissem sobre essas experiência. 

Quando você relata tende a trazer aspectos 

positivos. É importante que os outros 

questionem outras nuances, indo alem do relato. 

Antes da apresentação das fundamentações 

teóricas o sujeito inicia, extrato 1, apresentou 

seu entendimento a respeito da etnopesquisa-

formação dizendo que considera a 

etnopesquisa “uma abordagem de pesquisa 

que leva em consideração as características 

culturais que envolve o objeto pesquisado. A 

etnoapesquisa-formação seria essa 

abordagem para a formação de professores”. 

Nesse caso, o sujeito deixa claro em sua 

resposta e inclusive comenta antes de se 

colocar que não conhece profundamente 

essa concepção de pesquisa. Já leu sobre, 

mas formalmente nunca a utilizou. Em 

seguida, no extrato 2, a respeito do uso dos 

dispositovs da etnopesquisa em experiências 

de cursos a distância considera interessante 

essa adoção e cita que a condução de 

entrevistas dialogadas, por exemplo, deixam 

“os cursistas mais a vontade para se 

posicionar. Menos presos aos referenciais 

teóricos” 

---------------------------------------------------- 

Depois da apresentação de algumas 

fundamentações teóricas, o sujeito 

complementou suas respostas/reflexões, no 

extrato 1, refletindo sobre o 

compartilhamento de experiências em cursos 

de formação, avalia essa estratégia como 
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adequada em alguns momentos. Destaca que 

não é suficiente apenas promover o relato, 

mas também a reflexão coletiva dessa 

experiência, buscando, por exemplo, 

identificar também os pontos negativos (caso 

existam) 

M.CSA.CH.PB3 Sobre a etnopesquisa-formação: 

 

[1] Pesquisa baseada na 

compreensão do contexto. A 

formação do professor para este 

tipo de atuação.  [2] Acredito que 

os dispositivos possam ajuda-los. 

Não é condicionante.  

Sobre o professor pesquisador: 

[3] Professor que além de dar a 

aula a pratica docente dele também 

envolve a pesquisa.  O 

desenvolvimento de uma atividade 

com os cursistas que necessítiom 

da minha habilidade como 

pesquisadora. 

[1] Se ele tem essa postura ele vai usar esses 

recursos continuamente.  

Antes da apresentação das fundamentações 

teóricas o sujeito inicia, extrato 1, apresenta 

a sua compreensão da etnopesquisa-

formação, destacando não conhecer muito 

sobre essa concepção de pesquisa. Diz que a 

entende a etnopesquisa como uma 

“pesquisa baseada na compreensão do 

contexto” e a etnopesquisa-formação como 

"a formação do professor para este tipo de 

atuação”. No extrato 2, a respeito do uso dos 

dispositivos diz acreditar que os mesmos 

possam ajudar, mas não considera ser 

condicionante. A respeito do professor 

pesquisador, no extrato 3, considera que este 

além de dar aula, sua pratica docente 

também envolve a pesquisa. Por exemplo, 

“o desenvolvimento de uma atividade com os 

cursistas que necessítiom da minha 

habilidade como pesquisadora”.  

---------------------------------------------------- 

Depois da apresentação de algumas 

fundamentações teóricas, o sujeito 

complementou suas respostas/reflexões, 

quando falamos sobre a noção de professor 

pesquisador aborda por Antonio Nóvoa e as 

suas competências de compreensão do 

conhecimento e organização de 

aprendizagens, disse que considera 

importante formar os professores dentro 

dessa concepção, pois acredita que “se ele 
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tem essa postura ele vai usar esses recursos 

continuamente”.  
 

 

Quadro 11: Reflexão 3: A etnografia multi-situada e etnografia virtual em experiências EaD 

Entrevistado Resposta  

 Antes Depois Contribuições 

M. CH. PB1 

 

[1] Multi-situada com situações de 

contextos diversificados. Ou seja, na 

etnopesquisa você esta imerso no 

grupo e na multi-situada você tem 

um grupo e dentro do grupo você 

tem vários grupos. 

[2] A etnografia virtual é a etnografia 

em ambientes virtuais. 

 

[1] É importante, mas não é essencial. 

Com a etnopesquisa-formação ele já dá 

conta.  

Antes da apresentação das fundamentações teóricas o 

sujeito inicia, no extrato 1, apresentando sua compreensão 

a respeito da etnografia multi-situada, dizendo que esta é 

aquela em que há “situações de contextos diversificados”. 

Complementa explicando que “na etnopesquisa você esta 

imerso no grupo e na multi-situada você tem um grupo 

e dentro do grupo você tem vários grupos”. No extrato 

2, diz que a etnografia virtual é “a etnografia em 

ambientes virtuais”. 

---------------------------------------------------- 

Depois da apresentação de algumas fundamentações 

teóricas, o sujeito complementou suas respostas/reflexões, 

dizendo, considerar importante que o formador conheça 

essas concepções, mas não considera ser essencial. Para 

ele a etnopesquisa-formação já da conta de auxilia-lo na 

sua pratica docente.  

M.CE.CH.PB2 Sobre a etnografia multi-situada e 

etnografia virtual: 

[1] Já vi, mas não me interessei por 

aprofundar.  

 

 

 

 

 

 

 

Você acha que essas noções têm 

alguma relação ou podem contribuir 

com experiências EaD? Você acredita 

ser importante que o formador conheça 

ou ultilize essas concepções? 

 

[1] É possível utilizar se você tem uma 

noção de como as questões culturais 

podemos influenciar no modo como se 

aprende, interaja, etc. [2] Por exemplo, 

pode-se promover uma discussão a 

Antes da apresentação das fundamentações teóricas o 

sujeito inicia, dizendo que já ouviu falar da etnografia 

multi-situada e da etnografia virtual, mas não se interessou 

em aprofundar. 

---------------------------------------------------- 

Depois da apresentação de algumas fundamentações 

teóricas, o sujeito complementou suas respostas/reflexões, 

dizendo, no extrato 1,  que acredita ser possível fazer uso 

das abordagens e dispositivos da etnografia multi-situada e 

virtual quando o formador “tem uma noção de como as 

questões culturais podemos influenciar no modo como se 
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partir do conhecimento prévio do perfil 

dos cursistas. [3] Eu não acho que a 

abordagem da etnografia por si só já 

seriam suficiente. 

aprende, interaja, etc”. Como exemplo cita, no extrato 2, a 

realização de um fórum de discussão realizando a 

mediação a partir do conhecimento prévio do perfil dos 

cursistas. Por fim, no extrato 3, destaca não acreditar que 

“a abordagem da etnografia por si só já seriam suficiente”.  

M.CSA.CH.PB3 Sobre a etnografia multi-situada e 

etnografia virtual: 

[1] Multi-situada eu vi em uma tese. 

Mas não lembro. Virtual nunca.  

 

 

 

 

 

 

Você acha que essas noções têm 

alguma relação ou podem contribuir 

com experiências EaD? Você acredita 

ser importante que o formador conheça 

ou ultilize essas concepções? 

 

[1] Acredito ser mais um conhecimento 

para auxilia-lo na sua pratica docente. 

Não ter essa formação não é 

impeditivo, mas é um instrumental que 

vai ajuda-lo mais pois em algumas 

experiências os cursistas de regiões 

diferentes. Por exemplo, nas turmas do 

PRADIME. Na Bahia os cursistas era 

mais formados nos outros estados não, 

pois para ser secretario era uma 

indicação política.  

Antes da apresentação das fundamentações teóricas o 

sujeito, diz que já ouviu falar da etnografia multi-situada 

em uma tese, mas nunca ouviu falar da etnografia virtual. 

De qualquer forma não saberia explicar a noção das 

mesmas.  

---------------------------------------------------- 

Depois da apresentação de algumas fundamentações 

teóricas, quando perguntamos se acredita ser importante 

que o formador conheça ou utilize essas concepções de 

pesquisa, o sujeito disse considerar que este seria mais um 

conhecimento que poderia auxilia-lo na sua pratica 

docente. Porém, destaca que, “não ter essa formação não 

é impeditivo”. Considera que poderia ajuda-lo 

principalmente nos casos onde os cursistas são de 

regiões diferentes e por isso têm um perfil muito 

diferente. Cita como exemplo, o caso do PRADIME: na 

Bahia os cursistas era mais formados que nos outros 

estados (Sergipe, alagoas e maranhão), pois para ser 

secretario, nesses estados, era por indicação política. 
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(2) Questionários Online 

Análise das compreensões Informadas da noção subsunçora Cultura e Formação. 

Núcleo de Sentido 1 (NS 1): Questões Culturais na Formação 

Quadro 12: Respostas a pergunta “Como as questões culturais foram abordadas em sua 

formação?” 

Participante
76

 Resposta Contribuições 

D.CH.PB1 

Com o [1] tema presente no conteúdo 

programático do curso, bibliografia e 

atividades voltadas para a discussão da 

questão. 

O sujeito indica que o tema fazia 

parte do conteúdo programático do 

curso, haviam bibliografias 

indicadas que abordavam o tema e 

ainda, foram desenvolvidas 

atividades para que o assunto fosse 

discutido. 

M.CH.PB2 

[1] De maneira bem generalista, no entanto, 

[2] com os grupos em específico isso foi 

abordado de forma direta e bastante 

contextualizada a depender da atividade, 

discussão que estava sendo encaminhada 

durante a formação. 

O sujeito, no Extrato 1, sinaliza que 

a abordagem do tema foi generalista, 

mas, no Extrato 2, destaca que 

dentro do escopo dos grupos de 

trabalho o tema foi abordado de 

forma mais especifica: “direta e 

contextualizada a depender da 

atividade”. 

M.CH.PB3 

[1] Quanto à utilização das TIC na Escola, os 

foruns discutiam os projetos específicos das 

Escolas. [2] Os colegas apresentaram ações de 

formação e trocamos experiências exitosas e 

limitações na implementação dessas ações. 

 

 

 

No Extrato 1, o sujeito diz que as 

questões culturais foram abordadas 

quando foi apresentado os projetos 

de utilização das TIC nas Escolas. 

No Extrato 2, ele continua 

exemplificiando que “os colegas 

apresentaram ações de formação” e 

assim ocorreu um compartilhamento 

de experiências e indicação de 

limitações dessas ações. Destacamos 

ainda que autor cita o fórum como 

um dispositivo usado para subsidiar 

a discussão dessas questões.  

M.CSA.PB5 

[1] Esse aspecto foi tratado superficialmente, 

[2] apenas no momento em que estavam sendo 

discutidas questões administrativas, como o 

pleno funcionamento do polo e o papel do tutor 

local. 

 

O sujeito, inicia (Extrato 1) dizendo 

que o assunto foi abordado de forma 

superficial. Então, no Extrato 2, 

indica que a discussão ocorreu 

apenas associada ao debate de 

questões administrativas, “a respeito 

do funcionamento do polo e o papel 

do tutor local”. 

E.CH.PB6 

[1] O trabalho de conclusão do curso foi 

elaborar um portfólio sobre a história da sua 

cidade 

 

O sujeito, Extrato 1, indica que a 

proposta do trabalho de conclusão 

de curso solicitava que o cursista 

narrasse a historia da sua cidade. 

                                                           
76

 Para preservar a identidade dos autores das respostas, seus nomes completos foram substituídos por 

uma codificação constituída da seguinte forma: Titulação (D – Doutorado; M – Mestre; E- Especialista) + 

Área de Formação (CH – Ciências Humanas; CSA – Ciências Sociais Aplicadas; CE – Ciências Exatas; 

LLA – Linguistica, Letras e Artes; CB – Ciências Biológicas) + Vinculo Institucional ( PB – Instituição 

Publica; PR – Instituição Privada) + ordem de participação (considerando a data em que respondeu ao 

questionário). Um dos sujeitos tem formação em duas áreas, por isso em seu código irão aparecer as duas 

indicações. Um sujeito não informou a área de formação e nem instituição a que está vinculado. Nesse 
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Além disso, sinaliza que o portfólio 

foi adotado para essa experiência.  

M.CSA.PR7 
[1] Na apresentação do grupo, momento em 

que cada um falava sobre seu perfil, etc... 

O sujeito diz que o assunto foi 

abordado quando os cursistas 

preencherem o perfil.  

M.CH.PB11 

[1] Como me refiro ao um curso de Mestrado, 

as questões tiveram sim um certo 

aprofundamento. Entretanto, em relação às 

questões culturais, [2] considero que poderiam 

ter sido abordadas de forma mais complexa e 

multirreferencial. 

O sujeito (Extrato 1) demonstra 

acreditar que a questão foi aborda de 

forma mais aprofundada porque 

ocorreu em um curso de mestrado. 

Já no (Extrato 2) se posiciona 

dizendo considerar que deveriam ter 

sido abordadas de forma mais 

complexa e multirreferencial, por se 

tratar de questões culturais. 

E.CB.PB12 

[1] As questões culturais foram abordadas sim, 

porém estavam voltadas mais para as 

comunidades escolares e suas especificidades, 

sociais, culturais e econômicas. 

O sujeito confirma que as questões 

culturais foram abordas, mas destaca 

que a abordagem estava direcionada 

para as comunidades escolares e 

suas especificidades.  

M.CH.PB17 

Em alguns [1] fóruns foram abertos espaços 

para reflexões e trocas sobre aspectos regionais 

da educação a partir da diversidade de cidades 

e estados. 

[2] Nos encontros presenciais cada 

representante dessas cidades socializava um 

prato típico e a realidade sócio-cultural. 

O sujeito, no Extrato 1, informa que 

foram realizados fóruns abertos para 

a “reflexão e trocas sobre aspectos 

regionais da educação a partir da 

diversidade”.  Diz ainda que, 

Extrato 2, nos encontros presenciais 

essas questões também foram 

abordadas quando os representantes 

das cidades socializavam “!um prato 

típico e uma realizada sócio-

cultural”. 

E.CH.PB19 Nos [1] fóruns de Notícias ou do Café. 
O sujeito informa apenas que as 

questões foram abordadas no fórum. 

D.CH.PR21 [1] Superficialmente nos Foruns de discussão. 

O sujeito destaca considerar que a 

discussão foi superficial e informa 

que ocorreram no fórum. 

M.CH.CE.PB23 

As questões culturais nos cursos em que atuei 

como formadora, tutora ou coordenadora 

foram abordados [1] no conteúdo tratado pelo 

curso, pois a área de conhecimento abordada 

era educação, fosse no aspecto da gestão ou do 

currículo. Se a pergunta estiver se referindo [2] 

a minha formação pessoal, tais questões foram 

abordadas somente durante o doutorado e em 

disciplinas que fiz como aluna especial como 

preparação para o doutorado. 

O sujeito informa, Extrato 1, que 

essas questões foram abordadas no 

conteúdo didático, destacando que 

isto ocorreu devido a área de 

conhecimento do curso ser de 

Educação (sobre gestão ou 

currículo). Já no Extrato 2, 

demonstra que não considera essa 

primeira experiência como parte de 

sua formação pessoal (talvez por 

considera-la não direcionada para 

atuação em EaD) quando afirma que 

neste caso, as questões culturais 

foram abordadas no doutorado.  

 

Quadro 13: Respostas a pergunta “Como você acha que essas questões deveriam ser abordadas?” 

Participante Resposta Contribuições 

D.CH.PB1 

[1] Principalmente com a proposição de 

atividades para os alunos que permitam a 

realização de pesquisa e reflexão sobre a 

realidade local, ou seja, a [2] aplicação do 

conhecimento adquirido na realidade local. 

O sujeito, no Extrato 1, 

posiciona-se dizendo acreditar que 

o tema deveria ser abordado no 

momento de proposição das 

atividades, com a finalidade de 

estimular a pesquisa e reflexão 
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sobre a realidade local por parte 

dos cursistas. No Extrato 2, 

reafirma seu posicionamento, 

demonstrando que compreende 

essa alternativa como a “aplicação 

do conhecimento adquirido na 

realidade local”. 

M.CH.PB2 

[1] Do local para o global, [2] em discussões 

pontuais iniciais, no sentido de conhecer o grupo 

e aproveitar das especificidades para buscar um 

aprofundamento em relação ao tratamento dos 

conteúdos. 

No Extrato 1, o sujeito destaca 

que esse debate deveria ocorrer do 

local para o global. Em seguida, 

sugere que ocorram discussões 

pontuais sobre o tema, a fim de se 

conhecer o grupo e aproveitar as 

especificidades apresentadas pelos 

seus membros, visando “buscar 

um aprofundamento em relação ao 

tratamento dos conteúdos”. 

M.CH.PB3 

[1] Como foram. Solicitando a apresentação de 

questões locais/regionais em modo aberto para 

todos visualizarem e ampliarem sua atuação. [2] 

Muitos enviaram imagens das ações relatadas. 

O sujeito, Extrato 1, afirma ter 

gostado da experiência vivida 

concordando com a forma como as 

questões foram abordadas. 

Adicionalmente, no Extrato 2, 

compartilha uma informação a 

respeito de sua experiência, 

quando diz que “Muitos enviaram 

imagens das ações relatadas” 

M.CSA.PB5 

[1] Acredito que valeria a pena abordar 

estratégias de como o perfil dos alunos e 

características culturais das suas regiões 

poderiam ser considerados para: [2] a) Construir 

a identidade do AVA; b) Contextualizar 

atividades; c) Criar espaços ou fomentar 

comunicação no AVA; d) Adequar ferramentas e 

estratégias pedagógicas, de acordo com o perfil 

dos alunos. 

O sujeito, extrato 1, diz acreditar 

que seria interessante promover 

uma reflexão sobre “como o perfil 

dos alunos e características 

culturais das suas regiões 

poderiam ser considerados”. 

Adicionalmente, no extrato 2, 

indico que isto poderia contribuir 

para a criação e configuração do 

AVA e seus dispositivos 

tecnológicos e ainda para 

contextualizar as atividades e 

definição das estratégias 

pedagógicas. 

E.CH.PB6 [1] Da forma que foi, foi bom. 

O sujeito apenas informa ter 

gostado da forma como foi 

abordado em sua experiência. 

M.CSA.PR7 [1] Nas reuniões on-line e nas apresentações. 

O sujeito sugere que as discussões 

ocorram em reuniões on-line e 

durante as apresentações. 

M.LLA.PB10 

[1] Por meio de situações problema de acordo 

com o contexto regional, [2] por meio de 

pesquisas de campo e também [3] por meio de 

um diálogo maior com as comunidades e 

associações/entidades locais que desenvolvam 

trabalho de resgate cultural e de formação de 

identidade. 

O sujeito informa, no extrato 1, 

que as questões poderiam  ocorrer 

a partir de situações problema, 

considerando o contexto regional. 

Em seguida, extrato 2, sugere a 

realização de pesquisas de campo.  

Por fim, extrato 3, sugere que 

ocorra um “diálogo maior com as 

comunidades e 

associações/entidades locais que 

desenvolvam trabalho de resgate 

cultural e de formação de 

identidade”. 

M.CH.PB11 [1] Deveriam ter sido abordadas na perspectiva O sujeito avalia sua experiência 
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da complexidade e da multireferencialidade. anterior dizendo acreditar que as 

questões deveriam ser “abordadas 

na perspectiva da complexidade e 

multirreferencialidade”, 

reafirmando sua crítica a 

abordagem adotada no curso de 

formação que participou. 

E.CB.PB12 

[1] Acredito que além de tratarmos das questões 

mais especificas das unidades escolares, as 

discussões acerca de aspectos culturais da região 

deveriam ser tratadas. [2] Demonstrar o que as 

localidades trazem de cultura, [3] trocar 

experiências e até mesmo incentivar em alguns 

casos a promoção e visibilidade de grupos locais 

para outras regiões (dança, teatro, capoeira, 

cordel,etc) 

No extrato 1, o sujeito avalia a 

experiência que participou 

afirmando acreditar que os 

aspectos culturais das regiões 

também deveriam ser abordados. 

Além disso, no extrato 2, 

posiciona-se dizendo que seria 

interessante demonstrar “o que as 

localidades trazem para a cultura”. 

Adicionalmente, extrato 3, sugere 

a troca de experiências e o 

incentivo da promoção e 

visibilidade de grupos locais para 

outras regiões.  

M.CH.PB17 

[1] Todas as iniciativas para tratar dessa 

diversidade cultural foram tomadas 

espontaneamente, [2] muitas por iniciativa dos 

cursistas: [3] creio que deveriam também serem 

previstas e planejadas na organização do curso. 

O sujeito, extrato 1, informa que 

as iniciativas realizadas ocorreram 

de forma espontânea. Destaca 

ainda, extrato 2, que em muitos 

casos ocorreram por iniciativa dos 

cursistas. No extrato 3, afirma 

acreditar que o aprofundamento 

dessas questões deveriam ser 

planejadas e prevista no momento 

da organização do curso. 

E.CH.PB19 

[1] Pode ser através do diagnóstico e, [2] 

posteriormente, incluir na programação do curso 

os aspectos mais relevantes. 

O sujeito, no extrato 1, apresenta 

a possibilidade de se abordar essas 

questões, inicialmente através de 

um diagnostico. A partir desse 

diagnóstico sugere, no extrato 2, 

que o tema seja incluído na 

programação do curso, 

considerando os aspectos mais 

relevantes. 

D.CH.PR21 

[1] Sensibilizando para a tomada de decisões 

especificas para atender às diferenças 

locais/regionais [2] sem, contudo, perder o 'foco' 

da formação/capacitação. 

O sujeito destaca, extrato 1, a 

necessidade de haver uma 

sensibilização para a tomada de 

decisões especificas que atendam 

às diferenças locais/regionais. No 

extrato 2, chama atenção de que 

isso deve ocorrer sem se perder o 

foco da formação. 

M.CH.CE.PB23 

Acho que as questões culturais devem ser 

abordados [1] já no projeto do curso, para que 

este seja desenhado de acordo com as 

características do público ao qual se destina. 

O sujeito se posiciona dizendo que 

essas questões devem ser 

abordadas desde a fase de 

elaboração do projeto do curso, a 

fim de que o mesmo seja 

“desenhado” considerando “as 

características do publico alvo”. 
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Quadro 14: Justificativa para a resposta à questão “Você acha que abordar essas questões culturais 

foram importantes para a sua formação?” 

Participante Resposta Contribuições 

D.CH.PB1 

[1] Sim, para que o processo pedagógico possa 

ser melhor compreendido e significado pelo 

aluno. 

O autor confirma que a 

abordagem dessas questões é 

importante para a sua formação, a 

fim de que o “processo 

pedagógico possa ser melhor 

compreendido e significado pelo 

aluno”. 

M.CH.PB2 

[1] Essas questões contribuíram para que eu 

pudesse conhecer melhor a dinâmica da EAD e 

ampliar as condições de atuação como 

formadora e conteudista. 

O autor diz que a abordagem 

dessas questões auxiliam no 

conhecimento da dinâmica da 

EaD e na ampliação das condições 

de atuação como formador e 

conteudista. 

M.CH.PB3 

[1] Tive acesso a informações de ações 

realizadas em municípios pequenos quanto às 

TIC na Educação. [2] Não sabia que possuíam 

acesso a tantas mídias. [3] Enriqueceu-me. 

O autor, no extrato 1, informa ter 

tido acesso a informações de 

ações realizadas em municípios 

pequenos em relação a adoção das 

TIC na educação. Na sequencia, 

extrato 2, destaca que não sabia 

que esses municípios tinham 

acesso a tantas mídias. Por fim, 

extrato 3, diz que a experiência o 

enriqueceu.  

M.CSA.PB5 

[1] Na minha formação, essa questão sempre foi 

muito importante, [2] mesmo que não tenha sido 

abordada adequadamente no curso de formação. 

Penso que é, [3] cada vez mais, urgente utilizar 

o conceito de Andrea Filatro (Design 

Instrucional Contextualizado) na EaD, [4] 

especialmente diante de turmas com grande 

diversidade cultural. 

O sujeito inicia (extrato 1) 

afirmando que, em sua formação, 

essas questões sempre foram 

muito importantes. Na sequência, 

extrato 2, reafirma sua crítica 

dizendo que a abordagem não foi 

adequada no curso que realizou. 

Depois, extrato 3, compartilha 

uma reflexão dizendo que acredita 

ser “cada vez mais, urgente 

utilizar o conceito de Andrea 

Filatro (Design Instrucional 

Contextualizado) na EaD”. Por 

fim, extrato 4, destaca que isso é 

importante principalmente quando 

se tem “turmas com grande 

diversidade cultural”. 

E.CH.PB6 
[1] Agreguei novos conhecimentos sobre 

algumas cidades. 

O autor reconhece que agregou 

novos conhecimentos sobre 

algumas cidades.  

M.CSA.PR7 

[1] Identificar a origem de cada aluno e a partir 

dai as características regionais, é uma etapa 

importante para interação do grupo, [2] mais 

não interfere diretamente em conteúdo e 

formação. 

O autor, no extrato 1, diz 

acreditar que a identificação da 

origem dos alunos e a partir daí 

das características regionais de 

suas cidades é importante para a 

interação do grupo. Por outro 

lado, no extrato 2, afirma 

considerar que isso “não interfere 

diretamente em conteúdo e 

formação” 

M.LLA.PB10 

[1] Sim, considero tal postura fundamental para 

a formação do professor, pois [2] por meio da 

diversidade de contextos e da riqueza cultural 

O autor inicia, extrato 1, 

confirmado que acha “tal postura 

fundamental para a formação do 
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das muitas localidades em que o estudante 

estava foi possível refletir sobre diversas 

questões da sala de aula, tanto no que diz  

respeito ao material oferecido, quanto no que se 

refere à avaliação. [3] Considero muito 

importante também o fato de o cursista poder 

olhar para a sua comunidade e redescobrir 

valores e sua própria identidade como sujeito. 

Além disso, [4] a experiência serve para que se 

reflita sobre a inadequação do conceito canônico 

de cultura e se descubram os valores da cultura 

local. 

professor”. Na sequencia, extrato 

2, diz que ao considerar a 

diversidade de contextos e riqueza 

cultural das cidades dos 

estudantes, em sua experiência, 

“foi possível refletir sobre 

diversas questões da sala de aula, 

tanto no que diz respeito ao 

material oferecido, quanto no que 

se refere à avaliação”. Na 

sequencia, extrato 3, registra que 

considera ser “muito importante 

também o fato de o cursista poder 

olhar para a sua comunidade e 

redescobrir valores e sua própria 

identidade como sujeito”. Por fim, 

extrato 4, destaca ainda que essa 

experiência é  importante para 

subsidiar uma reflexão “sobre a 

inadequação do conceito canônico 

de cultura e se descubram os 

valores da cultura local” 

E.CB.PB12 

[1] Pude ampliar meus conhecimentos, e isto [2] 

facilitou o entrosamento com cursistas. [3] 

consegui entender de forma mais clara as 

dificuldades encontradas por cursistas de 

diferentes regiões. E de alguma forma [4] tentei 

auxiliar incentivando a troca de experiências, 

principalmente em foruns. 

O sujeito inicia, extrato 1, 

reconhecendo que a experiência 

lhe deu a oportunidade de ampliar 

seus conhecimentos. 

Adicionalmente, extrato 2, diz 

que, a partir dessa experiência, 

seu entrosamento com os cursistas 

foi facilitado. No extrato 3 

complementa dizendo que 

conseguiu compreender melhor as 

dificuldades dos cursistas, 

considerando as características de 

suas regiões.Por fim, extrato 4, 

afirma ter incentivado a troca de 

experiências pelos cursistas, 

principalmente através do fórum.   

M.CH.PB17 

[1] Não é possível conhecer a turma sem 

mergulhar - mesmo que rapidamente - nessas 

questões. [2] Somos mais filhos de nossa 

realidade cultural do que de nossos pais. 

 O sujeito afirma, extrato 1, não 

ser possível conhecer a turma sem 

considerar as questões culturais. 

Depois, extrato 2,  destaca que 

“somos mais filhos de nossa 

realidade cultural do que de 

nossos pais”.  

E.CH.PB19 

[1]  A cultura é parte da identidade individual e 

coletiva do sujeito e, por essa razão, [2] é 

indispensável em qualquer formação. 

Inicia, extrato 1, afirmando que 

“a cultura é parte da identidade 

individual e coletiva do sujeito”. 

Então, extrato 2, justifica que 

diante disso a abordagem das 

questões culturais é 

“indispensável em qualquer 

formação”. 

M.CH.CE.PB23 

[1] Em minha formação acadêmica até o 

mestrado, as questões culturais não haviam sido 

abordadas, mas algumas coisas me 

incomodavam. [2] Quando tive a oportunidade 

de refletir sobre tais questões, passei a ter outra 

postura como docente e pesquisadora. 

O autor, extrato 1, registra que 

essas questões não foram 

abordadas até o curso de 

mestrado, mas se sentia 

incomodada. Então (extrato 2) 

afirma que finalmente teve a 

oportunidade de refletir sobre 
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essas questões e a partir daí 

mudou sua postura como docente 

e pesquisadora.   

 

Núcleo de Sentido 2 (NS 2): Professor Pesquisador 

Quadro 15: Respostas da pergunta “Qual a sua compreensão sobre a noção de professor 

pesquisador? 

Participante Resposta Contribuições 

D.CH.PB1 
[1] É aquele que questiona e reflete de forma 

sistemática sobre as experiências vividas e sobre 

os conteúdos da(s) disciplina(s) que leciona. 

 

O autor responde dizendo que o 

professor pesquisador “é aquele 

que questiona e reflete de forma 

sistemática sobre as experiências 

vividas e sobre os conteúdos da(s) 

disciplina(s) que leciona”. 

M.CH.PB2 
Aquele que [1] além de ser conhecedor das 

questões relativas a sua área de atuação e de 

formação, também busca frequentemente 

conhecer a dinâmica de transformação do seu 

contexto de atuação, buscando atualizar-se. 

O autor afirma que o professor 

pesquisador é aquele que conhece 

as questões relativas a sua área de 

atuação e formação, mas também 

está sempre buscando conhecer a 

“dinâmica de transformação do 

seu contexto de atuação” para 

atualizar-se. 

M.CE.PB3 

[1] Ter o campo de atuação da prática 

pedagógica como cenário repleto de 

complexidades que necessitam de análise 

cuidadosa e respeitosa, mas, também de [2] 

estudo compreensivo de ações realizadas em 

outros contextos, disponíveis em pesquisas. 

Além disso, ao passo em que [3] pesquisar, agir 

a pesquisa. 

 

 

 

O autor inicia, extrato 1, dizendo 

que o professor é aquele que tem 

“o campo de atuação da pratica 

pedagógica  como cenário repleto 

de complexidades que necessitam 

de análise cuidadosa e respeitosa”. 

Adicionalmente, extrato 2, que 

reconhece a necessidade de se 

realizar estudos compreensivos de 

“ações realizadas em outros 

contextos, disponíveis em 

pesquisas”. Por fim, extrato 3, é 

aquele que pesquisa e faz agir a 

pesquisa.  

M.CSA.PB5 
Um profissional de educação que busca [1] 

inovar suas estratégias pedagógicas, ferramentas 

de interação, desafiar os estudantes a 

desenvolver trabalhos práticos e colaborativos. 

Para isso, [2] é preciso aprofundar o 

conhecimento das teorias, das ferramentas e, [3] 

especialmente, buscar compreender sempre 

mais as expectativas dos estudantes e suas 

limitações na EaD. 

O autor, no extrato 1, diz que este 

professor é aquele que inova em 

suas estratégias pedagógicas, na 

seleção /uso de ferramentas de 

interação, desafia os estudantes 

para o desenvolvimento de 

atividades praticas e 

colaborativas. Em seguida, 

extrato 2, destaca a necessidade 

de se aprofundar “o conhecimento 

das teorias, das ferramentas”. Por 

fim, extrato 3, chama a atenção 

para a necessidade especial em se 

“compreender sempre mais as 

expectativas dos estudantes e suas 

limitações na EaD”. 

E.CH.PB6 Aquele que [1] vai a fundo numa pesquisa: vai a 

campo, lê os teóricos faz suas inferências... 

O sujeito responde que o 

professor pesquisador é aquele 

que se dedica a fundo na pesquisa. 

M.CSA.PR7 Aquele que [1] não se limita ao conteúdo O sujeito, no extrato 1,  
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disposto, estuda, pesquisa, publica e contribui 

para a formação do aluno em todas as etapas do 

curso, independente de sua disciplina, ele 

também [2] orienta, estimula para a pesquisa, 

para o aprofundamento dos temas, etc. 

 

 

 

compreende o professor 

pesquisador como aquele que 

“não se limita ao conteúdo 

disposto, estuda, pesquisa, publica 

e contribui para a formação do 

aluno em todas as etapas do curso, 

independente de sua disciplina”. 

Completa, extrato 2,  dizendo que 

esse professor “orienta, estimula 

para a pesquisa, para o 

aprofundamento dos temas”. 

M.LLA.PB10 

O professor pesquisador é aquele que [1] está 

em permanente construção de sua práxis, num 

movimento de ação-reflexão-ação. É ainda um 

sujeito [2] no qual os conceitos e noções, a 

ideologia, a visão de língua que adota, no caso 

de quem está na área de letras, a noção de erro 

dentre outros elementos serão parte de suas 

escolhas pedagógicas. [3] Isso definirá suas 

estratégias, sua forma de avaliar e sua relação 

com o conhecimento. 

 

 

 

 

 Inicia,no extrato 1, dizendo que 

esse professor permanentemente 

envolve-se com a “construção de 

sua práxis, num movimento de 

ação-reflexão-ação”. Já no 

extrato 2 complementa afirmando 

que esse sujeito tem " os conceitos 

e noções, a ideologia, a visão de 

língua que adota, no caso de quem 

está na área de letras, a noção de 

erro dentre outros elementos” 

como “parte de suas escolhas 

pedagógicas”. Por fim, no extrato 

3 afirma que essa postura 

influenciará na definição de “suas 

estratégias, em sua forma de 

avaliar e sua relação com o 

conhecimento”. 

M.CH.PB11 

[1] O docente em processo de auto-hetero 

formação permanente, com atitude investigativa 

frente à sua prática e às questões de alguma 

forma relacionadas a esta. [2] Assume seu papel 

político na prática docente e na produção 

resultante dos registros investigativos sobre a 

mesma. 

 

 

O sujeito, extrato 1, é “docente 

em processo de auto-hetero 

formação permanente, com atitude 

investigativa frente à sua prática e 

às questões de alguma forma 

relacionadas a esta”. 

Adicionalmente, extrato 2, 

considera que este “assume seu 

papel político na prática docente e 

na produção resultante dos 

registros investigativos sobre a 

mesma”. 

E.CB.PB12 

[1] Não li todos os artigos de Antonio Nóvoa, 

mas [2] acredito que Professor pesquisador para 

mim é aquele que está em busca de novos 

conhecimentos. [3] Ele busca através das novas 

experiências, relacionar teoria e prática. Este 

professor está aberto a novas propostas em 

educação,está aberto a discussões a respeito de 

práticas pedagógicas, [4] inclusive aberto a 

críticas e discussões a respeito de sua própria 

prática. Ele [5] visa melhorar constantemente 

sua prática e para isso age colaborativamente. 

[6] Acredito que o professor pesquisador, utiliza 

das experiências cotidianas, para motivar novos 

rumos, em sua prática. Ele pode estar em todos 

os níveis da educação, e [7] acredito que a EAD 

favorece muito este professor pesquisador. 

O sujeito inicia, extrato 1, 

informando que não leu todos os 

artigos de Antonio Nóvoa. Em 

seguida, extrato 2, diz acreditar 

que o professor pesquisador “é 

aquele que está em busca de 

novos conhecimentos”. Aquele, 

extrato 3,  que busca através de 

novas experiências, relacionar a 

teoria e prática e está aberto a 

discussões a respeito de praticas 

pedagógicas. No extrato 4 

destaca que este professor além do 

já dito está “aberto a críticas e 

discussões a respeito de sua 

própria prática”. Depois, extrato 

5, esse professor está sempre 

focado em melhorar sua pratica e 

diante desse objetivo age 
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colaborativamente. Em seguida, 

extrato 6, afirma acreditar que 

esse sujeito, fazendo uso das 

experiências cotidianas motiva 

novos rumos em sua pratica. Por 

fim, no extrato 7, diz acreditar 

“que a EaD favorece muito este 

professor”.  

E.CE.PR13 

É aquele que [1] pesquisa novas formas de 

explorar conteúdos, fazendo testes constantes e 

buscando melhores praticas com a troca 

constantes de experiências com colegas de áreas 

correlatas, [2] ajudando a aprimorar o conteúdo 

de forma unificada à comunidade acadêmica de 

seu segmento. 

 

 

 

 

No extrato 1 o sujeito diz que o 

professor pesquisador é aquele 

que “pesquisa novas formas de 

explorar conteúdos”, realizando 

“testes constantes e buscando 

melhores praticas” através do 

compartilhamento “de 

experiências com colegas de áreas 

correlatas”. No extrato 2 

complementa dizendo que este 

professor ao atuar desta forma, 

ajuda no aprimoramento do 

conteúdo de forma unificada à 

comunidade acadêmica da sua 

área de atuação.  

M.CH.PB16 

Ser um professor pesquisador é [1] estar sempre 

refletindo e buscando novas informações sobre 

os conteúdos, metodologias e avaliação da sua 

área, mas sobretudo [2] estar atento à sua 

própria práxis, fazendo dela seu objeto de 

investigação e reflexão-ação. 

 

 

O sujeito inicia, extrato 1, 

dizendo que este professor é 

aquele que está “sempre refletindo 

e buscando novas informações 

sobre os conteúdos, metodologias 

e avaliação da sua área”. Depois, 

extrato 2, chama atenção dizendo 

que este, principalmente, está 

“atento à sua própria práxis, 

fazendo dela seu objeto de 

investigação e reflexão-ação”. 

M.CH.PB17 

[1] Por conta do tempo, tentarei ser bem 

sucinto: [2] É o professor que sabe que não pode 

ensinar sem aprender e aprender sem ensinar; 

[3] que em cada experiência docente está 

implícito o dever de estar aberto à aprendizagem 

que essa experiência oferece, sendo assim [4] 

mais curioso, flexível e assumindo os distintos 

"entre-lugares" de quem ensina e aprende. 

Inicia, extrato 1,  dizendo que 

será sucinto devido ao tempo. Em 

seguida (extrato 2), informa que o 

professor pesquisador é aquele 

“que sabe que não pode ensinar 

sem aprender e aprender sem 

ensinar”. Já no extrato 3 

complementa informando que este 

professor, nas suas experiências 

como docente, “está implícito o 

dever de estar aberto à 

aprendizagem”.  Por fim, extrato 

4, destaca que esse professor é 

“mais curioso, flexível e 

assumindo os distintos "entre-

lugares" de quem ensina e 

aprende”  

E.CE.PR18 

Aquele profissional que [1] possui 

conhecimentos sólidos sobre metodologia da 

pesquisa e que leva isso para a sala de aula 

unindo prática e teoria e [2] experimentando e 

analisando no ambiente da turma. 

 

 

O sujeito inicia, extrato 1, 

dizendo que o professor 

pesquisador é aquele que tem 

conhecimentos sólidos sobre 

metodologia de pesquisa e atua 

unindo a pratica a teoria. Depois 

diz que este profissional 

experimenta e analisa o ambiente 

da turma.  
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E.CH.PB19 

Professor pesquisador [1] não pode ser 

entendido como um transmissor de conteúdos, 

mas como um mediador de situações de 

aprendizagem desafiadoras para seus alunos, 

com vistas auxiliá-los a participar da sociedade 

contemporânea e contribuir com transformações 

em todas as áreas do conhecimento, bem como a 

dos setores econômicos. Assim, [2] para garantir 

mudanças significativas no processo de ensinar 

e aprender é necessário planejar novos modos 

de interrogar a realidade, investigar para saber o 

que está dando certo ou não, implementar novas 

ações, descrevê-las, acompanhá-las, avaliá-las e 

reestruturá-las, caso seja necessário. 

 

 

 

 

O sujeito responde dizendo que 

esse professor, extrato 1,  não 

pode ser compreendido como o 

transmissor de conteúdos e sim 

como o mediador de situações de 

aprendizagem desafiadoras, 

visando apoia-los a “participar da 

sociedade contemporânea e 

contribuir com transformações em 

todas as áreas do conhecimento, 

bem como a dos setores 

econômicos”.  Em seguida, 

extrato 2, conclui que “para 

garantir mudanças significativas 

no processo de ensinar e aprender 

é necessário planejar novos modos 

de interrogar a realidade, 

investigar para saber o que está 

dando certo ou não, implementar 

novas ações, descrevê-las, 

acompanhá-las, avaliá-las e 

reestruturá-las, caso seja 

necessário”. 

M.CH.PR20 

[1] buscando informações sobre um 

determinado problema ou assunto, analisando 

sobre vários ângulos, discutindo com os alunos 

os conteúdos. 

 

O jujeito diz que o professor 

pesquisador é aquele que busca 

informações sobre determinado 

problema ou assunto, analisa-o 

sobre vários ângulos e discute 

com os alunos os conteúdos.  

D.CH.PR21 

Professor/a pesquisador/a é aquele/ [1] que tem 

uma postura crítico-reflexiva, capaz de construir 

e reconstruir continuamente sua prática, 

produzindo novos saberes de forma a atender às 

demandas da atualidade (em que as informações 

e as tecnologias estão mudando numa 

velocidade jamais vista) e a tornar 

consideravelmente significativo o conhecimento 

para seus 'discípulos'. 

 

Considera que o professor 

pesquisador é aquele que possui 

“postura crítico-reflexiva, capaz 

de construir e reconstruir 

continuamente sua prática, 

produzindo novos saberes de 

forma a atender às demandas da 

atualidade” e “a tornar 

consideravelmente significativo o 

conhecimento para seus 

'discípulos'.” 

E.CSA.PB22 
Professor que [1] está envolvido com o 

desenvolvimento de alguma pesquisa 

reconhecida pelas Instituições de Ensino e 

Fomento. 

Indica que o professor 

pesquisador é aquele que “está 

envolvido com o desenvolvimento 

de alguma pesquisa reconhecida 

pelas Instituições de Ensino e 

Fomento.” 

M.CH.CE.PB23 

[1] Aquele que continuamente busca o 

aperfeiçoamento, atualizando o material 

didático que utilizam como suporte ao processo 

de ensino, e [2] principalmente, que não se 

detém diante das primeiras respostas. 

 

 

É o professor pesquisador que 

“continuamente busca o 

continuamente busca o 

aperfeiçoamento, atualizando o 

material didático que utilizam 

como suporte ao processo de 

ensino”. Então, extrato 2, destaca 

que esse professor, 

principalmente, “não se detém 

diante das primeiras respostas.”  

E.CH.NI.NI25 
Aquele que [1] analisa e reflete sobre a própria 

prática, e sobre a realidade escolar, para nela 

intervir. 

Responde dizendo, que esse 

professor “analisa e reflete sobre a 

própria prática, e sobre a realidade 

escolar, para nela intervir.” 
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E.CH.PB26 

[1] Na minha concepção todo professor é um 

pesquisador, já que se faz necessário ao mesmo 

encontrar-se em processo constante de 

atualização, [2] embora comumente são 

chamados de professor  pesquisador mestres e 

doutores que atuam nas universidades.  

[3] Defendo que nós professores somos de uma 

certa maneira um  pesquisador, pois temos 

consciência sobre os problemas recorrentes em 

sala de aula, temos  experiência prática de 

ensino e de aprendizagem, temos poder de 

reflexão e questionamento, além de sermos 

capazes de resolver problemas.Vale ressaltar 

que [4] o processo de formação deve ser sempre 

continuada e o professor deve estar em processo 

contínuo da reflexão da sua prática! 

 

 

 

 

 

 

O sujeito inicia, extrato 1, 

posicionando-se ao dizer que 

considera todo professor um 

pesquisador, já que para sua 

atuação é necessário que esteja 

“em processo constante de 

atualização”. No extrato 2 chama 

atenção de que a pesar do que 

acredita os professores que são 

comumente reconhecidos como 

professores pesquisadores sejam 

os mestres e doutores. Em 

seguida, extrato 3, defende, 

incluindo-se como professor 

pesquisador, que “somos de uma 

certa maneira um  pesquisador, 

pois temos consciência sobre os 

problemas recorrentes em sala de 

aula, temos  experiência prática de 

ensino e de aprendizagem, temos 

poder de reflexão e 

questionamento, além de sermos 

capazes de resolver problemas.” 

Por fim, extrato 4, ressalta que 

em relação ao processo de 

formação, este deve ser 

continuado e “o professor deve 

estar em processo contínuo da 

reflexão da sua prática!” 

 

Quadro 16: Respostas da pergunta “Considerando as questões 26 e 27 descreva algumas situações 

que ocorreram no curso com essa finalidade.” 

Participante Resposta Contribuições 

D.CH.PB1 

[1] 1 – A proposição da elaboração de um 

projeto de curso EAD para a instituição de 

ensino à qual estávamos vinculados que 

contemplasse cada um dos itens do conteúdo 

programático trabalhado no curso. 2 - Fóruns 

interdisciplinares em que questões relativas a 

pesquisa  foram discutidas 

O Sujeito descreve duas situações 

que ocorrem em sua formação 

com a finalidade indicada na 

questão:1) elaboração de um 

projeto de curso EaD, que 

contemplasse cada um dos itens 

do conteúdo programático; 2) a 

realização de fóruns 

interdisciplinares para discutir a 

pesquisa realizada.  

M.CH.PB2 

Elaboração de [1] atividades que solicitam a 

contextualização e intervenção direta em relação 

a produção do conhecimento associada a 

necessidade de aprendizagem encaminhada.  

[2]EX. Discussões temáticas em fóruns de 

discussão que solicitam construção conceitual; 

elaboração de produções coletivas que exigem 

capacidade de trabalho em grupo, de síntese e 

de traduzir, interpretar, ressiginificar 

conhecimentos adequando as necessidades do 

coletivo e da realidade trabalhada. 

O sujeito inicia, extrato 1, citando 

a elaboração de “atividades que 

solicitam a contextualização e 

intervenção direta em relação a 

produção do conhecimento 

associada a necessidade de 

aprendizagem encaminhada”. Por 

fim, extrato 2, exemplifica 

citando a realização de debates 

temáticos em foruns e elaboração 

de produções coletivas.  

M.CE.PB3 

[1] - Pesquisa em escolas da rede municipal 

sobre como o currículo apresentava discussões 

sobre as relações etnico-raciais. 

- Pesquisa em escola da rede estadual sobre 

O sujeito inicia, extrato 1, cita 

algumas pesquisas realizadas com 

essa finalidade: “pesquisa em 

escolas da rede municipal sobre 
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planejamento e metodologia para a educação de 

adultos 

- Pesquisa sobre a atuação do gestor em polos 

EAD 

Estes três estudos [2] permitiram observar, 

analisar, categorizar, reorganizar e propor novas 

formas de discussão e ação sobre: 

- relações etnico-raciais, com utilização de 

contos africanos e desmistificação da temática 

com as crianças. 

- reorganização da metodologia de trabalho com 

os alunos adultos, considerando estudos de 

andragogia e sentidos. 

- proposição de novas ações nos polos EAD, 

tendo em vista o papel social destes nos cenários 

onde se localizam, especialmente nos 

municípios pequenos ou nas periferias dos 

grandes centros. 

como o currículo”;  “Pesquisa em 

escola da rede estadual sobre 

planejamento e metodologia para 

a educação de adultos”;” Pesquisa 

sobre a atuação do gestor em 

polos EAD”. No extrato 2, 

informa que essas pesquisas 

possibilitaram a observação, 

analise, categorização, 

reorganização e proposição de 

novas formas de discussão e ação 

a respeito dos temas centrais de 

cada pesquisa.   

 

 

M.CSA.PB5 

Durante a minha trajetória e no curso 

mencionado, [1] foram desenvolvidas atividades 

práticas e desafiadoras, voltadas à compreensão 

ampliada do conhecimento, a [2] exemplo da 

seguinte: 

- Planejamento do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem; 

- Desenvolvimento de uma webquest para o 

curso; 

- Criação de roteiros para história em 

quadrinhos mobilizadoras para o curso. 

O sujeito, extrato 1, diz que tanto 

em sua experiência como no curso 

de formação que realizou “foram 

desenvolvidas atividades praticas 

e desafiadoras, voltadas à 

compreensão ampliada do 

conhecimento”. Então, no extrato 

2, lista algumas dessas ações.  

M.CH.PB11 

As disciplinas obrigatórias do curso de 

Mestrado [1] tratavam destas questões de forma 

complementar uma à outra,sendo desenvolvidas 

atividades diversas como elaboração de projetos 

de ensino a distância, produção de material 

didático, design de AVA, instrumentos de 

avaliação etc 

Lista algumas das atividades 

desenvolvidas: elaboração de 

projetos EaD, produção de 

material didático, design de Ava, 

instrumentos de avaliação.  

E.CB.PB12 

[1] A preparação de aulas em EAD(na pós), 

para mim foi bastante importante. Pude pensar 

como meus alunos conseguiriam produzir 

conhecimento com o auxilio da EAD. Para isto, 

[2] tive de pesquisar sítios, pensar em atividades 

para propor aos estudantes e perceber se serial 

possível o aprendizado. [3] Apesar de não ter 

aplicado, pois planejei a aula voltada para 

Ciências Biológicas e ainda não participei de 

nenhum curso na área. [4] Este planejamento de 

aulas me marcou. 

Inicia, extrato 1, citando a 

elaboração de aulas para curso 

EaD, dizendo que essa atividade 

foi importante para sua formação, 

na medida em que lhe motivou a 

refletir sobre como seus “alunos 

conseguiriam produzir 

conhecimento com o auxilio da 

EAD”. Na sequencia, extrato 2, 

cita o que precisou fazer para 

desenvolver a atividade: 

“pesquisar sítios, pensar em 

atividades para propor aos 

estudantes e perceber se seria 

possível o aprendizado”.  No 

extrato 3, destaca que não aplicou 

essa estratégia em sua pratica, 

pois a aula que planejou foi em 

área diferente da que atuou. Por 

fim, extrato 4, destaca que essa 

experiência o marcou.  

M.CH.PB17 

[1] Na formação inicial em Pedagogia existem 

muitas atividades e componentes curriculares 

dedicados à essas questões. [2]Na 

O sujeito, extrato 1,  cita as 

atividades realizadas em sua 

formação inicial em Pedagogia. 
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especialização em Psicopedagogia isso se 

intesificou, [3] a exemplo de aprender o uso de 

instrumentos que revelam os percursos 

cognitivos dos sujeitos; como fatores 

inconscientes e desiderativos interferem nesse 

processo; diagnóstico de dificuldades de 

aprendizagem etc. 

Em seguida, extrato 2, cita o 

aprendizado de “ instrumentos que 

revelam os percursos cognitivos 

dos sujeitos; como fatores 

inconscientes e desiderativos 

interferem nesse processo; 

diagnóstico de dificuldades de 

aprendizagem” que ocorreu no 

curso de especialização. 

E.CE.PR18 

[1]Treinamento para professores em que foram 

analisadas formas de construção do 

conhecimento e produção de material para 

alunos de cursos EAD. 

Cursos de formação EAD promovido pela 

instituição  de nome: "Aprendizado Orientado a 

Projetos" 

Cita a experiência em que 

analisou formas de construção do 

conhecimento e produção de 

material para alunos de cursos em 

EaD.  

E.CH.PB19 

 

[1] Os textos disponíveis na Biblioteca 

abordaram estas questões bem como as 

atividades propostas me ajudaram a consolidar 

este aprendizado de modo a transportar para o 

meu ser/fazer pedagógico. 

Diz que os textos disponíveis na 

Biblioteca abordavam essas 

questões, assim como as 

atividades propostas.  

D.CH.PR21 

 

 

 

 

[1] O curso de formação em EaD mais 

significativo que fiz e considerei como 

parâmetro para essas respostas foi oferecido 

pela UFBA e [2] oportunizou o 

desenvolvimento das competências referidas 

estimulando a participação dos estudantes 

principalmente nos Fóruns de debates e com a 

proposição das atividades de avaliação. 

 

 

 

Inicia, extrato 1, citando que a 

sua resposta relata a experiência 

que teve em um curso de 

formação oferecido pela UFBA, o 

qual considera o mais 

significativo. Depois, extrato 2, 

cita o “desenvolvimento das 

competências referidas 

estimulando a participação dos 

estudantes principalmente nos 

Foruns de debates e com a 

proposição das atividades de 

avaliação”. 

M.CH.CE.PB23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Especificamente durante a formação na área 

pedagógica e no doutorado, foram cursadas 

disciplinas voltadas para a compreensão dos 

processos cognitivos. Em algumas dessas 

disciplinas, [2] foi solicitada a realização de 

mapas conceituais, taxonomias, esquemas, 

sínteses, modelos, seminários e artigos, que são 

recursos possíveis para explicitação e 

representação do conhecimento. [3] Para a 

construção desses dispositivos, diversas 

operações mentais são necessárias, tais como 

diferenciação, descrição, comparação, análise e 

síntese, bem como a própria análise cognitiva de 

modo que permite desenvolver a compreensão 

sobre o conhecimento e seus processos de 

aquisição, socialização e internalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicia, extrato 1, citando as 

experiências que teve durante sua 

formação pedagógica e doutorado 

quando foram cursadas disciplinas 

direcionadas  a compreensão dos 

processos cognitivos. No extrato 

2, cita as atividades realizadas: 

elaboração de mapas conceituais, 

taxonomias, esquemas, sínteses, 

modelos, seminários e artigos e as 

considera como “recursos 

possíveis para a explicitação e 

representação do conhecimento”. 

Por fim, extrato 3, destaca que 

“para a construção desses 

dispositivos, diversas operações 

mentais são necessárias, tais como 

diferenciação, descrição, 

comparação, análise e síntese, 

bem como a própria análise 

cognitiva de modo que permite 

desenvolver a compreensão sobre 

o conhecimento e seus processos 

de aquisição, socialização e 

internalização.” 
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Núcleo de Sentido 3 (NS 3): DispositivosTecnológicos da Web 

Quadro 17: Você acha que recursos tecnológicos da web podem lhe ajudar a exercer esse papel de 

professor pesquisador em cursos EAD? Caso positivo, cite alguns desses recursos: 

Participante Resposta Contribuições 

D.CH.PB1 

[1] Sim, a web estimula a curiosidade e o 

autodidatismo, que em [2] sendo utilizado e bem 

direcionado em contexto científico, potencializa 

em muito o espírito investigativo do 

discente/profissional e consequentemente os 

produtos do seu trabalho. 

O sujeito inicia, extrato 1, 

dizendo acreditar que a “web 

estimula a curiosidade e o 

autodidatismo”. Em seguida, 

extrato 2, destaca que se for bem 

utilizada e direcionada para um 

contexto cientifico acaba por 

potencializar o espírito 

investigativo por parte do cursista. 

M.CH.PB2 

[1] Claro que sim.  Os buscadores (google); os 

sítios acadêmicos; os vídeos livres; as revistas 

digitais; e vários outros. 

O sujeito concorda que os 

dispositivos ajudam o professor a 

assumir um papel de professor 

pesquisador e cita como possíveis 

dispositivos: Os buscadores 

(google); os sítios acadêmicos; os 

vídeos livres; as revistas digitais;  

M.CE.PB3 

[1] 

- Artigos científicos 

- Vídeos com entrevistas e apresentação de 

materiais 

- Blogs que são atualizados constantemente, de 

Professores preocupados com questões de 

educação 

- Fanpages no Facebook que discutem 

educação, onde são partilhados materiais muito 

ricos 

- Cursos gratuitos 

- Empresas com parcerias com o MEC para 

disponibilização de materiais didáticos 

- Espaços de produção colaborativa como 

google docs 

O sujeito cita alguns conteúdos ou 

dispositivos tecnológicos: artigos 

científicos, vídeos, blogs, 

fanpages, cursos gratuitos, etc. 

M.CSA.PB5 

[1]Tenho certeza disso, pois utilizo muitas 

ferramentas com o objetivo de pesquisa, 

sistematiza/produzir e difundir): [2] 

- Redes sociais (twitter, facebook, linkedin); 

- Produção colaborativa (Moodle, Google Docs, 

Wiki, Prezi); 

- Difusão de conhecimento (Issuu, Slideshare, 

redes sociais, youtube etc.) 

No extrato 1, o sujeito confirma 

que os dispositivos ajudam e 

afirma utiliza-los para pesquisar, 

(sistematizar/produzir e difundir). 

No extrato 2 cita alguns 

dispositivos: redes sociais, 

ambientes para produção 

colaborativa e ambientes para 

difusão de conhecimento.  

E.CH.PB6 sim, sítios específicos, redes sociais 

Confirma e cita alguns 

dispositivos: sítios específicos, 

redes sociais 

M.LLA.PB10 

[1] Gosto de trabalhar com o CMAPS, com 

Webquests, criação de Podcasts e de Clipes de 

Livros/Contos, com o PREZI dentre outros 

aplicativos, [2] mas o que considero mais 

importante é a  maneira de conceber a atividade, 

pois não considero que o simples uso da 

tecnologia, por si só, proporcione a reflexão 

necessária à aprendizagem. Assim, [3]o uso dos 

recursos disponíveis devem estar associados a 

uma abordagem pedagógica que permita que o 

sujeito se posicione críticamente a respeito de 

No extrato 1, o sujeito informa 

que gosta de trabalhar com o 

CMAP Tools (dispositivo para 

elaboração de mapas conceituais), 

webquests, podcasts e clipes de 

livros, com o Prezi (destinado a 

editoração de conteúdos e 

apresentações). Em seguida, 

extrato 2, destaca que considera 

mais importante a forma como a 

atividade será concebida, já que 
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determinada situação, que proponha 

intervenções e que, também, [4] conheça as 

potencialidades de determinado aplicativo e 

conjugue esse uso às reflexões realizadas. 

 

 

 

 

 

não acredita que apenas o recurso 

tecnológico “proporcione a 

reflexão necessária à 

aprendizagem”. Então, no extrato 

3, diz que a adoção desses 

dispositivos deve ocorrer com 

base em uma abordagem 

pedagógica que possibilite ao 

estudante assumir uma postura 

crítica e “que proponha 

intervenções”. Por fim, extrato 4, 

sinaliza que o professor precisa 

conhecer as potencialidades do 

aplicativo e o utilize a partir das 

suas reflexões.  

M.CH.PB11 

[1]Sim. Todos os registros das atividades 

desenvolvidas constituem campo de 

investigação. Há ainda programas vários que 

permitem tratar os dados de forma mais ágil e 

permitindo tratamentos impossíveis de forma 

manual 

O Sujeito posiciona-se dizendo 

que os dispositivos ajudam nessa 

atuação. 

E.CB.PB12 

[1] Sim. A EAD permite a ação colaborativa, 

mesmo que os participantes estejam distantes 

geograficamente, isso é um facilitador da 

aprendizagem. 

O sujeito responde que “sim” e 

diz: “A EAD permite a ação 

colaborativa, mesmo que os 

participantes estejam distantes 

geograficamente, isso é um 

facilitador da aprendizagem.” 

M.CH.PB16 

[1] Os fóruns são excelentes espaços para 

construção e reconstrução do conhecimento, 

atuando como campo fértil de pesquisa, visto 

que neles é possível discutir e construir 

conhecimento coletiva e colaborativamente. 

O sujeito cita o fórum como 

espaço “para construção e 

reconstrução do conhecimento”, 

pois nesses torna-se “possível 

discutir e construir conhecimento 

coletiva e colaborativamente.” 

M.CH.PB17 

[1]Sim. As inúmeras ferramentas que os 

relatórios do moodle oferece. 

A possibilidade de construir textos 

coletivamente como os wiki ou google docs. 

Chats e fóruns dirigidos etc. 

O sujeito concorda e cita os 

recursos do moodle, a construção 

de textos coletivamente no wiki 

ou Google docs, chats, fóruns,etc 

E.CE.PR18 

[1] Com Certeza. O Próprio Moodle possui 

questionários online, hotpotatoes, fóruns e 

diversas outras ferramentas que podem auxiliar 

neste processo. 

O sujeito concorda e cita os 

questionários online, hotpotatoes e 

forun do moodle.  

E.CH.PB19 [1] Sim. E com muita propriedade. Apenas concorda.  

M.CH.PR20 

[1] forum; questionários, videos chat, fórum, 

bibliotecas,  download de materiais, exercícios, 

controle de soluções e entregas de trabalhos 

Cita o forum; questionários, 

videos chat, fórum, bibliotecas,  

download de materiais, exercícios, 

controle de soluções e entregas de 

trabalhos 

D.CH.PR21 [1] Google Acadêmico (?) 

O sujeito cita o Google acadêmico 

(sítio de busca da Google para 

conteúdos acadêmicos), mas 

demonstra duvida se este seria um 

dispositivo para apoiar a atuação 

deste profissional. 

E.CSA.PB22 

[1] Sim. Acesso a repositórios com pesquisas já 

desenvolvidas. Todos os recursos de interação 

disponíveis para troca de conhecimentos, como: 

chats, fóruns, webcam e etc. 

Concorda e cita os repositórios e 

dispositivos de interação e troca 

de conhecimento: chats, fóruns, 

webcam. 

M.CH.CE.PB23 
[1] Sim, mas há situações em que eles se tornam 

obstáculo. [2]No meu caso, em específico, pela 

Inicia, extrato 1, concordando e 

chamando a atenção de que em 
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minha formação em computação, o uso das 

tecnologias computacionais baseadas na web 

sempre ajudam, [31]embora para as atividades 

de comunicação síncrona, sobretudo, para as 

quais dependo da habilidade de utilização do 

outro, nem sempre dá resultado positivo. 

[4]Dentre os recursos que utilizo estão: AVA, 

Hang-out do Google, Skype, MSN, Facebook, 

Orkut (usava), youtube, slideshare, simuladores, 

jogos, hipertextos, e-mail, softwares em geral e 

grupos de discussão. 

algumas situações esses 

dispositivos apresentam-se como 

um obstáculo. Então, no extrato 

2, diz que como também tem 

formação na computação o uso 

dos recursos da web tem lhe 

ajudado. Em seguida,  extrato 3, 

apresenta um contraponto, 

dizendo que em atividades de 

comunicação síncrona, as vezes a 

experiência tem resultado 

negativo, pois depende da 

habilidade do outro para utilizar o 

recurso.  Por fim, extrato 4, cita 

alguns recursos: AVA, Hang-out 

do Google, Skype, MSN, 

Facebook, Orkut (usava), youtube, 

slideshare, simuladores, jogos, 

hipertextos, e-mail, softwares em 

geral e grupos de discussão. 

D.CSA.PB24 [1] Moodle, chat, e-mail, redes sociais 
Cita o Moodle, chat, e-mail, redes 

sociais. 

E.CH.NI.NI25 

[1] computadores, internet, celulares, e-mails, 

mensagens instantâneas, banda larga, blogs, 

videos, entre outros. 

Cita os computadores, internet, 

celulares, e-mails, mensagens 

instantâneas, banda larga, blogs, 

vídeos. 

E.CH.PB26 

[1] Sim!A Internet é a grande revolução neste 

sentido possibilitando os EAD. E juntos com ele 

temos: [2] chat;.Fórum de Discussão ; Vídeo-

conferência, webconferência;.Wiki , entre 

outros. [3] Estes recursos possibilitarão um 

maior dinamismo e interatividade, motivando e 

provocando mais a busca pela pesquisa e como 

consequência uma aprendizagem significativa. 

Inicia, extrato 1, concordando e 

afirmando que “A Internet é a 

grande revolução neste sentido 

possibilitando” a realização de 

cursos via EAD. Depois, extrato 

2, cita alguns recursos chat; 

Fórum de Discussão ; Vídeo-

conferência, webconferência;. 

Wiki.  Então diz que os 

dispositivos citados “chat; Fórum 

de Discussaõ ; Vídeo-conferência, 

webconferência;.Wiki” 

 

Análise das compreensões Informadas da noção subsunçora Produção 

Colaborativa do conhecimento 

Núcleo de Sentido 1 (NS 1): Diversidade Cultural  

Quadro 18: Caso tenha respondido SIM ou NÃO para a questão 36, justifique a sua resposta. 

Participante Resposta Contribuições 

D.CH.PB1 
[1] Possibilitar a colaboração entre cursistas e 

formadores 

O sujeito diz que o acolhimento 

possibilita a colaboração entre 

cursistas e formadores.   

M.CH.PB2 

Pelo fato da [1] curiosidade e do interesse de 

estabelecer relações com o diferente e, isso 

permite que com o diálogo coletivo as pessoas 

se aproximem a partir da necessidade de se 

conhecerem. 

O sujeito afirma que “a curiosidade 

e interesse em estabelecer relações 

com o diferente permite que como 

dialogo coletivo as pessoas se 

aproximem”, nesse caso através das 

redes sociais, para se conhecerem. 

Parece que o sujeito cita “o 

diferente” para se referir a 

diversidade cultural citada na 

questão.  
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M.CE.PB3 

[1] Quando as atividades abrem espaço para que 

os alunos de cada polo analisem questões 

locais/regionais e socializem na rede, ampliação 

de conhecimento, a apreensão de aprendizagens 

e humanização são aspectos que estabelecem 

redes colaborativas na web. 

O sujeito justifica sua resposta 

dizendo que as redes colaborativas 

na web podem ser constituídas, a 

partir da ampliação do 

conhecimento, apreensão de 

aprendizagens e humanização, 

quando são propostas atividades 

em que os cursistas analisam 

questões locais/regionais e as 

socializam em rede. 

M.CSA.PB5 

[1] Compreendo que as redes sociais são 

estabelecidas a partir de interesses comuns e 

afinidades. [2] Tais interesses podem ser 

adaptados a contextos diversos, e isso só é 

possível diante do conhecimento da totalidade 

de participantes do grupo. [3] Por outro lado, 

conhecer o outro, percebendo as diferenças 

existentes entre nós, ajuda a reforçar quem 

somos, nossa própria identidade. [4] É nessa 

dialética, entre o reconhecimento e o 

estranhamento, que construímos possibilidades 

de colaboração, de troca mútua. 

 

 

 

 

O sujeito, extrato 1,  apresenta 

sua compreensão a respeito das 

redes sociais, afirmando que as 

mesmas “são estabelecidas a partir 

de interesses comuns e 

afinidades‟. Em seguida, extrato 

2, diz que esses “interesses  

podem ser adaptados a contextos 

diversos”, desde que haja um 

conhecimento da totalidade 

(referindo-se aos participantes do 

grupo). No extrato 3,  destaca que 

conhecer o outro, “percebendo as 

diferenças existentes entre nós” é 

um ato que “ajuda a reforçar quem 

somos”. Ou seja, nossa própria 

identidade.   Por fim, extrato 4, 

afirma que as possibilidades de 

colaboração (e troca mutua) 

surgem nessa relação de 

reconhecimento e estranhamento. 

E.CH.PB6 

Se [1] estabelece uma "proximidade" entre o 

cursista e o professor. [2] Observei que os 

cursistas ficavam entusiasmados em falar sobre 

sua cidade, sua cultura e tradições. [3] Isso 

propiciou uma maior interação entre as partes. 

 

 

 

O sujeito, extrato 1, diz que 

através das redes sociais “ se 

estabelece uma “proximidade” 

entre o cursista e o professor”.  No 

extrato 2, cita uma experiência 

anterior dizendo ter observado o 

entusiasmo dos cursistas ao falar 

sobre sua cidade, cultura e 

tradições. Por fim, extrato 3, 

destaca que esse entusiasmo 

proporcionou uma maior 

interação.  

M.CH.PB8 

[1] Penso que acolher a diversidade cultural 

representa legitimar o universo plural existente 

no Brasil na EaD, permitindo que as diferentes 

identidades, bem como as suas matrizes ocupem 

esta territorialidade. [2] O PRADIME foi o 

primeiro espaço de aprendizagem virtual onde 

constatei que houve uma intencionalidade 

explícita de inserir a discussão sobre a relação 

educação e município, em respeito ao local de 

origem de cada estudante. [3] Percebi que este 

aspecto motivou os estudantes a compartilharem 

os seus principais desafios (na condição de 

dirigentes ou técnicos nas secretarias) e também 

quererem entender quais as estratégias exitosas 

que cada município usou para o enfrentamento 

de problemas em educação.  

 

O sujeito inicia, extrato 1, 

apresentando sua compreensão 

sobre o acolhimento da 

diversidadade cultural, dizendo 

que esse ato “representa legitimar 

o universo plural existente no 

Brasil na EaD, permitindo que as 

diferentes identidades, bem como 

as suas matrizes ocupem esta 

territorialidade”. Já no extrato 2, 

cita o curso de extensão 

PRADIME como sua primeira 

experiência onde “houve uma 

intencionalidade explícita de 

inserir a discussão sobre a relação 

educação e município, um 

respeito ao local de origem e de 
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[4]Ainda que eu entenda que a natureza do 

curso PRADIME exigia esta postura, 

evidenciou-se para mim (em cada reunião ou 

contato virtual) o desejo   de todas as 

coordenadoras de inserir a postura de legitimar 

o cotidiano do estudante e seu local de origem, 

bem como de buscar estabelecer pontes entre as 

diferentes realidade apresentadas. 

cada estudante”. No extrato 3 diz 

que  essa possibilidade acabou por 

motivar os cursistas “a 

compartilharem os seus principais 

desafios” e a entenderem “quais 

as estratégias exitosas que cada 

município usou para o 

enfrentamento de problemas em 

educação”. Por fim, extrato 4, 

chama a atenção que,mesmo 

entendo que a natureza do 

PRADIME já exigia, previamente, 

essa postura por parte dos 

cursistas, “evidenciou-se para 

mim o desejo   de todas as 

coordenadoras de inserir a postura 

de legitimar o cotidiano do 

estudante e seu local de origem, 

bem como de buscar estabelecer 

pontes entre as diferentes 

realidade apresentadas”. 

M.LLA.PB10 

[1] O acolhimento da diversidade cultural é 

fundamental para o estabelecimento de redes 

colaborativas de aprendizagem, sobretudo pelo 

fato de que a aprendizagem não deve ocorrer de 

modo homogeneizador. [2] É indispensável que 

os sujeitos aprendentes além de lidar com aquilo 

que é geral, também tenham a oportunidade de 

refletir a partir de sua própria realidade. 

O sujeito, no extrato 1, inicia 

afirmando que “o acolhimento da 

diversidade cultural é fundamental 

para o estabelecimento de redes 

colaborativas de aprendizagem”, 

principalmente porque a 

“aprendizagem não deve ocorrer 

de modo homogeneizador”. Em 

seguida, extrato 2, destaca que é 

indispensável os cursistas além de 

lidar com aquilo que é geral, 

também possam refletir a partir de 

sua própria realidade.  

M.CH.PB11 

[1] É óbvio que a colaboração implica em 

conhecer o outro e dialogar em código/ 

linguagem compartilhado pelos sujeitos. [2] A 

cultura permeia a linguagem, em uma relação 

intrínseca e indissociável. 

O sujeito, no extrato 1,  inicia 

dizendo acreditar ser “obvio que a 

colaboração implica em o outro e 

dialogar em código/ linguagem 

compartilhado pelos sujeitos”. Em 

seguida, extrato 2, relaciona  a 

cultura a linguagem dizendo que a 

primeira permeia a segunda, “em 

uma relação intrínseca e 

indissociável”.  

E.CB.PB12 

[1] Acredito que a EAD por possibilitar, 

colaboração, mesmo entre participantes 

distantes geograficamente, facilita o processo de 

produção conhecimento. [2 ]Desta forma pode 

ser facilitada uma diversidade cultural, a troca 

de experiencias, etc. 

Inicia, extrato 1,  afirmando 

acreditar que como a EaD 

possibilita a colaboração entre os 

sujeitos, independente da 

localização geográfica destes, a 

produção do conhecimento é 

facilitada.  No extrato 2, conclui 

que diante dessa contestação diz 

que a diversidade cultural é 

facilitada (provavelmente 

referindo-se ao acolhimento dessa 

diversidade), assim como a troca 

de experiências.  

M.CH.PB14 

Abordar a questão da diversidade cultural nos 

cursos EaD [1] contribui para que o educando 

(cursista) possa conhecer outra perspectiva, ou 

O sujeito, no extrato 1, diz que a 

abordagem de temas a respeito da 

diversidade cultural representa 
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seja, reconhecer as diferenças no processo de 

ensino e aprendizagem. Nessa direção, [2] 

almeja-se a formação de agentes sociais e 

culturais que atuam na construção de sociedades 

mais justas e democráticas. 

para o cursista a possibilidade de 

conhecer outra perspectiva, 

reconhecer as diferenças durante o 

processo de ensino aprendizagem. 

Na sequencia, no extrato 2, 

considera que, com essa 

finalidade,  “almeja-se a formação 

de agentes sociais e culturais que 

atuam na construção de 

sociedades mais justas e 

democráticas” 

E.CSA.PR15 

[1] Dependendo da área de conhecimento as 

questões culturais são fundamentais, e podem 

ajudar o cursista em sua atuação no mercado de 

trabalho. Por exemplo, as áreas de ciências 

humanas, sociais, linguistica, letras e artes. [2] 

Nestes casos, acredito que a diversidade cultural 

influenciaria no estabelecimento de redes 

colaborativas. 

O sujeito, no extrato 1, destaca 

que a depender da área de 

conhecimento a abordagem das 

questões culturais é fundamental e 

podem auxiliar os cursistas “em 

sua atuação no mercado de 

trabalho”. Em seguida, no extrato 

2, demonstra acreditar que, nesses 

casos, “a diversidade cultural 

influenciaria no estabelecimento 

de redes colaborativas.” 

M.CH.PB16 

[1] Embora não tenha tido oportunidade de 

realizar atividades diversificadas culturalmente 

nos cursos que participei, de alguma forma elas 

terminavam emergindo por meio das demandas 

dos estudantes/cursistas. 

Reconhece que não teve a 

oportunidade de realizar 

atividades que considerassem a 

diversidade cultural e diz que a 

questão acabava “emergindo por 

meio das demandas dos 

estudantes/cursistas”  

M.CH.PB17 

[1] Respeitar e acolher a diversidade cultural de 

um cursista é um passo crucial para que se 

estabeleçam transferências e vínculos com ele. 

Afirma que o respeito e 

acolhimento da diversidade 

cultural dos cursistas “é um passo 

crucial para que se estabeleçam 

transferências e vínculos com ele”  

E.CE.PR18 

[1] Acredito que com a abordagem da cultura 

local o aluno poderá obter mais pertencimento 

em relação ao curso. [2] Desta forma a 

colaboração será mais rica e o aluno poderá 

participar das redes colaborativas com mais 

propriedade e riqueza de conhecimento sobre 

sua região. [3] Isso vai influenciar 

positivamente nas interações deste aluno com a 

comunidade EAD, pois ele terá um leque de 

informações sobre sua realidade local o que o 

deixará mais confiante. 

No extrato 1, inicia afirmando a 

acreditar que a abordagem da 

cultural local possibilita ao aluno 

obter mais pertencimento em 

relação ao curso. Em seguida, 

extrato 2, associa essa 

possibilidade a uma colaboração 

mais rica e um apoio para que o 

cursista participe “de redes 

colaborativas com mais 

propriedade e riqueza de 

conhecimentos sobre sua região”. 

Por fim, extrato 3, diz que isto 

influenciará de forma positiva nas 

interações entre cursista e a 

comunidade do curso, já que “ele 

terá um leque de informações 

sobre sua realidade local o que o 

deixará mais confiante.” 

E.CH.PB19 

Penso que este [1] acolhimento num curso à 

distância ajuda a estabelecer um vínculo afetivo 

com os cursistas. 

O sujeito compartilha seu 

pensamento dizendo considerar 

que o acolhimento da diversidade 

cultural em um curso a distância 

auxilia no estabelecimento de um 

vinculo efetivo entre os cursistas.   

D.CH.PR21 [1] Uma das ferramentas importantes na Web O sujeito indica as redes sociais 



246 
 

 

são as redes de relacionamento e elas 

possibilitam a compreensão e o atendimento às 

diversidade cultural 

como uma das ferramentas 

importantes da web que 

possibilitam “a compreensão e o 

atendimento às diversidade 

cultural” 

E.CSA.PB22 

[1] A aproximação com a realidade cultural 

local estabelece a quebra de fronteiras que 

possam vir a existir entre alunos e professores. 

Afirma que “a aproximação com a 

realidade cultural local estabelece 

a quebra de fronteiras que possam 

vir a existir entre alunos e 

professores”. 

M.CH.CE.PB23 

[1] Respondi sim, mas considero que influencia 

em parte. [2] Na área de computação, que é uma 

área de conhecimento "internacionalizada", para 

discussões de grande parte dos temas abordados 

por essa área, não há diferenças para diferentes 

grupos sociais. Então, nestes casos, creio que 

essa questão é desconsiderada. [3] Por outro 

lado, a existência de uma rede de colaboração 

pressupõe comunicação, seja síncrona ou 

assíncrona, logo, as questões culturais sempre 

estarão envolvidas, e por isso, a diversidade 

cultural precisa ser reconhecida e acolhida. 

Inicia, extrato 1, dizendo que 

respondeu sim, mas acredita que 

essa influencia em parte. Nesse 

sentido, no extrato 2, argumenta 

dizendo que a computação, por ser 

uma área internacionalizada, “não 

há diferenças para diferentes 

grupos sociais” e por isso “essa 

questão é provavelmente 

desconsiderada”.  Por outro lado, 

no extrato 3, depois, parecendo 

discordar consigo mesmo, afirma 

que “a existência de uma rede de 

colaboração pressupõe 

comunicação, seja síncrona ou 

assíncrona, logo, as questões 

culturais sempre estarão 

envolvidas, e por isso, a 

diversidade cultural precisa ser 

reconhecida e acolhida”  

E.CH.NI.NI25 

[1] Não há como ignorar os diferentes tipos de 

diversidade: étnica, social, cultural, religiosa, 

gênero, etc., pois estão presentes no cotidiano. 

Afirma que “não há como ignorar 

os diferentes tipos de diversidade: 

étnica, social, cultural, religiosa, 

gênero, etc., pois estão presentes 

no cotidiano.” 

 

Quadro 19: Em suas experiências em cursos EaD elementos culturais já foram considerados nas 

atividades pedagógicas ou materiais didáticos? Caso positivo, cite alguns: 

Participante Resposta Contribuições 

D.CH.PB1 

[1] Sim, as disciplinas PPP - Pesquisa e Prática 

Pedagógica (para os cursos de licenciatura) e 

PPI - Pesquisa e Projeto Interdisciplinar (cursos 

de bacharelado), quando da elaboração dos 

projetos pedagógicos dos cursos,  foram 

concebidas especificamente com esta finalidade, 

ou seja, de maneira a levar os discentes a 

significar os conteúdos universais a partir da sua 

aplicação junto à realidade local. 

O sujeito cita a proposta das 

disciplinas Pesquisa e Prática 

Pedagógica – PPP e Pesquisa e 

Projeto Interdisciplinar – PPI, que 

foram planejadas com a finalidade 

de “levar os discentes a significar 

os conteúdos universais a partir da 

sua aplicação junto à realidade 

local.”  

M.CH.PB2 

[1] Sim, a exemplo de políticas regionais de 

formação; culturas locais como festas, datas 

comemorativas, apresentação dos cursistas a 

partir das realidades culturais de cada região. 

Exemplifica citando: políticas 

regionais de formação; culturas 

locais como festas, datas 

comemorativas, apresentação dos 

cursistas a partir das realidades 

culturais de cada região.  

M.CE.PB3 

[1] Nas atividades pedagógicas, sempre. 

Especialmente em atividades abertas, em foruns 

de discussão. [2] Nos materiais didáticos 

percebi uma nova perspectiva para abordar 

No extrato 1, diz que essas 

questões sempre foram 

consideradas nas atividades 

pedagógicas. Em seguida, no 



247 
 

 

elementos culturais: espaços que remetem a 

diálogos que podem ser ampliados nos foruns, 

como: parada obrigatória, refletindo. [3] 

Também muitos links que dão acesso a outras 

experiências. 

extrato 2, destaca que nos 

materiais didáticos observou “uma 

nova perspectiva para abordar 

elementos culturais: espaços que 

remetem a diálogos que podem 

ser ampliados nos fóruns”. Por 

fim, no extrato 3, complementa 

citando “os links que dão acesso a 

outras experiências”. 

M.CSA.PB5 

[1] Sim. Lembro-me de uma atividade que 

chamava Observatório da Escola Cidadã, que 

deveria ser feita em duas etapas: 

- Observação das escolas das diferentes cidades 

que participavam do curso; 

- Compartilhamento das experiências numa wiki. 

 

[2] Desta maneira, era possível perceber as 

diferenças culturais e sociais que impactavam na 

implantação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais nas escolas, do mesmo modo que 

valorizava as soluções e experiências positivas 

vivenciadas em cada cidade. 

No extrato 1, Confirma e recorda 

uma experiência, na qual foi 

desenvolvida uma atividade 

denominada “Observatório da 

Escola Cidadã”. Diz, no extrato 

2,  que essa atividade possibilitou 

perceber quais diferenças culturais 

“que impactavam na implantação 

dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais nas escolas, do mesmo 

modo que valorizava as soluções e 

experiências positivas vivenciadas 

em cada cidade.” 

E.CH.PB6 

[1] Sim. No curso de Históia EAD, os cursistas 

pesquisaram sobre suas cidades, produziram um 

portfólio e foram estimulados a propor aos seus 

alunos, atividades alusivas ao tema, resultando 

num mergulho às raízes culturais daquelas 

pessoas. 

Cita uma experiência que 

vivenciou em um curso de historia 

a distância, no qual os cursistas 

“pesquisaram sobre suas cidades, 

produziram um portfólio e foram 

estimulados a propor aos seus 

alunos, atividades alusivas ao 

tema, resultando num mergulho às 

raízes culturais daquelas pessoas.” 

M.CH.PB8 

[1] Sim. Apenas no PRADIME percebi a 

demanda por articulação entre conceitos e dados 

de cada município explicitada em atividades 

pedagógicas (e isto se deu com o material 

voltado para expor a  realidade quantitativa de 

cada município). 

Cita o PRADIME quando foi 

demandado aos cursistas a 

“articulação entre conceitos e 

dados de cada município” 

M.LLA.PB10 

[1] Já desenvolvi diversas atividades 

considerando a variação linguística presente na 

região/município em que estava localizado o 

pólo, geralmente em forma de Podcast ou vídeo; 

[2] atividades de pesquisa sobre a história da 

educação no município e sobre a biografia de 

professores da região e de outros vultos 

(escritores, artistas etc.), socializado em forma 

de vídeo, blog, jornal ou revista eletrônico; [3] 

atividades sobre práticas culturais e 

sociabilidades da região, vídeo, blog...; sobre 

práticas culturais da oralidade dentre outras. 

Inicia, no extrato 1, reconhecendo 

que desenvolveu diversas 

atividades, geralmente utilizando 

o Podcast ou vídeo, que 

consideravam a variação 

linguística de cada região onde 

estava localizado o polo. Em 

seguida, no extrato 2, cita o 

desenvolvimento de atividades 

(usando o vídeo, blog, revista ou 

jornal) de pesquisa acerca da 

historia da educação no município  

“e sobre a biografia de professores 

da região e de outros vultos 

(escritores, artistas etc.)”. Em 

seguida, no extrato 3, cita 

atividades que abordaram 

“práticas culturais e sociabilidades 

da região, vídeo, blog...; sobre 

práticas culturais da oralidade”.  

M.CH.PB11 

[1] Sim. Geralmente os materiais didáticos são 

únicos para vários e diversos grupos, mas as 

atividades propõem que o conteúdo seja 

Confirma destacando que apesar 

dos materiais didáticos serem, 

geralmente, únicos para todos; as 
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contextualizado, que os sujeitos investiguem sua 

região ou local de atuação e reflitam sobre esta 

realidade/prática tendo como referência o 

conteúdo trabalhado. 

atividades são planejadas de 

forma que o conteúdo seja 

contextualizado, a fim de motivar 

“que os sujeitos investiguem sua 

região ou local de atuação e 

reflitam sobre esta 

realidade/prática tendo como 

referência o conteúdo trabalhado.”  

E.CB.PB12 

[1] Sim, principalmente em relação aos 

calendários diferenciados pra  cada região. 

 

 

 

Confirma citando os calendários 

diferenciados para cada região, 

provavelmente se referindo ao 

agendamento de datas diferentes 

para a entrega de atividades, 

realização de provas e encontros 

presenciais, considerando as datas 

comemorativas, eventos políticos, 

feriados, entre outros, de cada 

região. 

M.CH.PB14 

[1] Sim. Embora o material didático fosse o 

mesmo para todos, buscamos nas atividades 

pedagógicas atribuir subjetividade para que o 

cursista possa contextualizar o tema estudado a 

partir da sua realidade de atuação e da sua 

experiência de vida. 

Confirma destacado que apesar do 

material didático ser o mesmo, as 

atividades eram planejadas a partir 

da atribuição da “subjetividade 

para que o cursista possa 

contextualizar o tema estudado a 

partir da sua realidade de atuação 

e da sua experiência de vida.”  

M.CH.PB16 

[1] O material didático produzido busca 

contemplar de forma generalizada a diversidade 

cultural do nosso estado. 

Cita o material didático, o qual 

contemplava “de forma 

generalizada a diversidade 

cultural do nosso estado.” 

M.CH.PB17 

[1] Sim. 

Em curso de formação de Gestores 

Educacionais no nordeste, instrumentos 

diagnósticos foram testados e adaptados para 

captar eventos específicos em cidades urbanas e 

rurais; 

Cuidado em destacar e contextualizar conceitos 

e expressões em textos; 

Abertura para correção / complementação  de 

instrumentos submetidos aos cursistas de 

diferentes regiões e realidades; 

Etc. 

Confirma, citando o curso de 

formação de Gestores 

Educacionais no nordeste, quando 

foram testados e adaptados 

instrumentos de diagnósticos 

“captar eventos específicos em 

cidades urbanas e rurais”; quando 

tomou-se  “Cuidado em destacar e 

contextualizar conceitos e 

expressões em textos”; e na 

“abertura para correção / 

complementação  de instrumentos 

submetidos aos cursistas de 

diferentes regiões e realidades” 

E.CE.PR18 

[1] Não. A abordagem é genérica e não aborda 

de forma significativa as questões culturais 

locais. 

Diz que não explicando que a 

abordagem foi genérica e não 

abordou “de forma significativa as 

questões culturais locais.” 

D.CH.PR21 

[1] São considerados, principalmente, nos 

cursos em que temos o papel de construir, 

direcionar e gerir os Projetos Políticos 

Pedagógicos que precisam abrir e assegurar 

espaço para o respeito e o atendimento às 

diversidades dos seus integrantes. 

Responde dizendo que elementos 

culturais “são considerados, 

principalmente, nos cursos em que 

temos o papel de construir, 

direcionar e gerir os Projetos 

Políticos Pedagógicos que 

precisam abrir e assegurar espaço 

para o respeito e o atendimento às 

diversidades dos seus 

integrantes”. 

M.CH.CE.PB23 
[1] Sim, no  curso de Especialização em Gestão 

Escolar, quando foi discutido a atuação dos 

Confirma, citando “curso de 

Especialização em Gestão Escolar 
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conselhos escolares e conselhos municipais de 

educação. 

quando foi discutido a atuação dos 

conselhos escolares e conselhos 

municipais de educação.”  

E.CH.NI.NI25 

[1] Sim. Curso à Distância para o Ensino de 

História e 

Cultura Afro-brasileiras – 2007, EJA na 

diversidade – 2010 

Confirma, citando apenas o nome 

dos cursos.  

 

Núcleo de Sentido 1 (NS 2): Dispositivos Tecnologicos da Web  

Quadro 20: Caso tenha respondido SIM na questão 38 sinalize como esses recursos podem auxiliar: 

Participante Resposta Contribuições 

D.CH.PB1 

[1] Possibilitando o contato entre as pessoas e o 

acesso a conteúdos de forma célere e mais 

significativa. 

 

 

Responde dizendo que os 

dispositivos tecnológicos da web 

auxiliam no acolhimento da 

diversidade cultural na medida em 

que possibilitam “o contato entre 

as pessoas e o acesso a conteúdos 

de forma célere e mais 

significativa.”  

M.CH.PB2 

[1] Ampliando as possibilidades de 

comunicação e de conhecimento "próximo" da 

diversidade (uso de fotos, vídeos, termos 

próprios de cada região, etc). 

Diz que auxiliam, pois ampliam 

“as possibilidades de 

comunicação e de conhecimento 

"próximo" da diversidade (uso de 

fotos, vídeos, termos próprios de 

cada região, etc).” 

M.CE.PB3 

[1] Independente da localização, cursistas 

poderão se conectar com estes recursos e 

colaborativamente construírem aprendizagens. 

[2] Faz-se necessário disciplina e 

responsabilidade. 

 

 

Inicia, no extrato 1, dizendo que 

esses dispositivos, independente 

da localização geografica 

possibilita que o cursista se 

conecte e colaborativamente 

construam aprendizagens. Depois, 

no extrato 2, complementa 

afirmando que para isto é 

necessário ter disciplina e 

responsabilidade.  

D.CE.PB4 [3] através de comunidades 

Cita apenas que o acolhimento 

pode ocorrer através de 

comunidades.  

M.CSA.PB5 

Essas ferramentas [1] garantem espaços de 

troca, construção colaborativa e expressão 

comunicativa dos diferentes participantes do 

grupo. Além disso, [2] o uso da linguagem 

multimídia favorece uma aproximação sensível 

e complexa com a realidade. 

No extrato 1 afirma que esses 

dispositivos “garantem espaços de 

troca, construção colaborativa e 

expressão comunicativa dos 

diferentes participantes do grupo”. 

Em seguida, no extrato 2, 

complementa dizendo que “o uso 

da linguagem multimídia favorece 

uma aproximação sensível e 

complexa com a realidade.” 

E.CH.PB6 
[1] Maior interação entre as partes e as respostas 

ocorrem com mais brevidade 

Acredita que auxilia na medida 

em que possibilitam “Maior 

interação entre as partes e as 

respostas ocorrem com mais 

brevidade” 

M.CH.PB8 

Penso que os recursos [1] permitem a interação 

síncrona e assíncrona podem ser ambientes 

férteis em acolhimento das diferenças culturais 

(todos podem expor as suas opiniões e a 

Inicia, no extrato 1, dizendo 

acreditar que esses dispositivos 

possibilitam  “a interação síncrona 

e assíncrona podem ser ambientes 
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discussão pode se aprofundar, na medida em 

que a pessoa lê mais sobre o tema em discussão, 

reflete sobre suas crenças...). [2] Entretanto, 

penso que o diferencial neste processo é o 

mediar que deverá estabelecer uma "costura" 

respeitosas entre os diversos pontos de vista e 

ter uma intencionalidade declarada em relação 

ao acolhimento da diversidade cultural. 

férteis em acolhimento das 

diferenças culturais”. Por outro 

lado, no extrato 2, destaca que 

pensa ser o diferencial neste 

processo a mediação, o qual deve 

ser realizado de forma que 

intencionalmente ocorra o 

acolhimento da diversidade 

cultura.   

D.CSA.PB9 
[1] Aumentando a interação e respeitando as 

diversidades. 

Diz que auxilia a partir do 

aumento da interação e do 

respeito a diversidade.  

M.LLA.PB10 

[1] As redes sociais e os fóruns servem a 

discussões em que o ponto de vista e a reflexão 

podem ser exercitados; as web-conferências 

servem às atividades colaborativas e de 

socialização do conhecimento; as mensagens 

instantâneas e o Email facilitam a comunicação 

e a cooperação; os wikitextos servem para 

exercitar a colaboração e a cooperação, assim 

como o blog, que atenderá ao desenvolvimento 

de diversas habilidades. [2] Todos estes recursos 

podem ser úteis à pesquisa de diversos 

contextos culturais e servem para divulgação de 

sua própria cultura, assim como para a discussão 

de problemas nacionais no espectro local, como 

as questões sobre educação, cidadania etc. 

Inicia, no extrato 1, explicando 

que as redes sociais e os fóruns 

são direcionados para discussões 

onde se deseja exercitar as 

reflexões. A webconferencia para 

a realização de atividades 

colaborativas e de socialização do 

conhecimento. As mensagens 

instantenas e email para facilitar a 

comunicação e cooperação.Os 

wikitextos para exercitar a 

colaboração e cooperação. Na 

sequencia, extrato 2, diz que, no 

geral, esses dispositivos podem 

ser uteis para a pesquisa sobre 

diversos contextos culturais e 

podem ser usados “para 

divulgação de sua própria cultura, 

assim como para a discussão de 

problemas nacionais no espectro 

local, como as questões sobre 

educação, cidadania” 

M.CH.PB11 

[1] Em minha compreensão, todos estes 

recursos são mediadores da interação entre 

sujeitos. [2] Assim, não é o recurso em sí, mas a 

forma como é utilizado pelos indivíduos que o 

põe acolhendo ou não a diversidade cultural. 

 

 

Apresenta, no extrato 1, sua 

opinião mostrando acreditar que 

todos os dispositivos “são 

mediadores da interação entre 

sujeitos”. Em seguida, no extrato 

2, conclui dizendo que o 

acolhimento da diversidade 

cultural dependerá de como o 

recurso será utilizado.  

E.CB.PB12 

[1] Exemplos; 

Redes Sociais, e-mail facilitam a troca de 

informações e experiências,; 

[2] Já os Blogs e fóruns ampliam a discussão a 

respeito de algum tema, o qual a sociedade 

precisa discutir; Também sinaliza, para grupos 

geograficamente  distantes,experiências exitosas 

ou não, alertando para possiveis entraves. 

[3] E as WebConfs, permitem todos os aspectos 

relacionados anteriormente, com a facilidade da 

discussão ao vivo, em tempo real, permitindo 

entrevistas, bancas, seminários, etc 

Inicia, no extrato 1, apresentando 

alguns exemplos de dispositivos 

que facilitam a troca de 

informações e experiências: redes 

sociais e e-mail.  Em seguida, no 

extrato 2, destaca que os blogs e 

fóruns possibilitam a ampliação 

da discussão de determinados 

temas e compartilhamento de 

experiencias exitosas entr grupos 

constituídos por membros 

distantes geograficamente. Por 

fim, no extrato 3, cita as 

webconfs como uma alternativa 

para todas os aspectos citados 

anteriormente, mas a facilidade da 

discussão ao vivo, em tempo real.  
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E.CE.PR13 

[1] Com a proliferação das redes sociais os 

alunos estão com muita dificuldade de simples 

organizações de idéias, e por exemplo a simples 

troca de e-mails passa a ser uma colcha de 

retalhos de textos desorganizados, sem 

compreensão deles da função do assunto 

(resumir o conteúdo que se trata), funções 

simples de CC e CCO são ignorados, políticas 

de etiqueta na troca de mensagens, etc. 

Isso vale para Fóruns também. 

Quanto aos Wikis e WebConf, valem como 

aprimoramento do conhecimento das 

ferramentas. 

Chama atenção para o fato de que 

“Com a proliferação das redes 

sociais os alunos estão com muita 

dificuldade de simples 

organizações de idéias, e por 

exemplo a simples troca de e-

mails passa a ser uma colcha de 

retalhos de textos 

desorganizados”. “Isso vale para  

fóruns também”.  

 

M.CH.PB14 

[1] Todos os recursos tecnológicos mencionados 

acima podem servir de instrumento 

metodológico para que seja alcançado o objetivo 

de acolher a diversidade cultural no curso de 

formação. [2] É importante no trabalho 

pedagógico lançar mão de um maior número de 

recursos metodológicos, considerando que estes, 

estando a serviço dos objetivos da educação, 

possibilitam ao docente coletar mais 

informações acerca das aprendizagens dos 

educandos (cursistas) e, com isso, desenvolver 

novas estratégias e intervenções docentes. 

 

 

 

Inicia, no extrato 1, dizendo que 

todos os dispositivos mencionados 

anteriormente podem representar 

um “instrumento metodológico 

para que seja alcançado o objetivo 

de acolher a diversidade cultural 

no curso de formação” Em 

seguida, no extrato 2, chama 

atenção para a necessidade, “no 

trabalho pedagógico lançar mão 

de um maior número de recursos 

metodológicos, considerando que 

estes, estando a serviço dos 

objetivos da educação, 

possibilitam ao docente coletar 

mais informações acerca das 

aprendizagens dos educandos 

(cursistas) e, com isso, 

desenvolver novas estratégias e 

intervenções docentes.” 

E.CSA.PR15 

[1] Todas as tecnologias de informação e 

comunicação podem favorecer a discussão e 

compartilhamento de informações e mídias, 

contribuindo para o aprendizado colaborativo. 

Justifica dizendo que “todas as 

tecnologias de informação e 

comunicação podem favorecer a 

discussão e compartilhamento de 

informações e mídias, 

contribuindo para o aprendizado 

colaborativo” 

M.CH.PB16 
[1] Ampliando a participação e colaboração 

entre os participantes. 

Responde que os dispositivos 

auxiliam, pois possibilitam a 

ampliação da participação e 

colaboração entre os participantes.   

M.CH.PB17 

[1] Possibilitando o trabalho colaborativo, como 

a construção de relatórios, atividades e textos no 

wiki ou googledocs; 

Debatendo temas e questões regionais através de 

blogs temáticos com diversos internautas; 

Refletindo posições e argumentos de colegas 

nos fóruns e chats,  a partir de suas realidades e 

experiencias pessoais - as quais estão 

"impregnadas" com suas culturas; 

ETC. 

Diz que esses dispositivos 

auxiliam por possibilitar o 

trabalho colaborativo, citando 

como exemplo: “a construção de 

relatórios, atividades e textos no 

wiki ou googledocs; 

Debatendo temas e questões 

regionais através de blogs 

temáticos com diversos 

internautas;Refletindo posições e 

argumentos de colegas nos fóruns 

e chats,  a partir de suas realidades 

e experiencias pessoais - as quais 

estão "impregnadas" com suas 

culturas “. 

E.CE.PR18 [1] Utilizando fórum, blog e wiki o aluno No extrato 1 diz que ao utilizar 
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poderá mostrar e construir diversos elementos 

sobre sua cultura local e interagir com seus 

colegas de curso. [2] Desta forma serão criados 

momentos de troca e análise das diversas 

culturas inseridas na rede de alunos EAD. 

fórum, blog e wiki o cursista 

“poderá mostrar e construir 

diversos elementos sobre sua 

cultura local e interagir com seus 

colegas de curso”. Em seguida, no 

extrato 2, complementa dizendo 

que assim são criados momentos 

de troca e analise das diversas 

culturas. 

E.CH.PB19 

[1] A troca de informações, a exposição das 

informações através de imagens, sons, relatos 

coletivos... 

Cita como possibilidades para o 

acolhimento da diversidade 

cultural “a troca de informações, a 

exposição das informações através 

de imagens, sons, relatos 

coletivos” 

E.CSA.PB22 

[1] A utilização das redes sociais, por exemplo, 

pode aumentar o senso de Presença Social entre 

os interatores. 

Diz que “a utilização das redes 

sociais, por exemplo, pode 

aumentar o senso de Presença 

Social entre os interatores.”, 

buscando justificar que esses 

dispositivos auxiliam no 

acolhimento da diversidade 

cultural.  

M.CH.CE.PB23 

[1] Acredito que os recursos destacados por 

permitirem a comunicação informal, podem, em 

potência, favorecer a interação entre pessoas de 

distintos grupos sociais, reduzindo as 

diferenças. 

Apresenta sua crença de que esses 

dispositivos por possibilitarem a 

“comunicação informal, podem, 

em potência, favorecer a interação 

entre pessoas de distintos grupos 

sociais, reduzindo as diferenças.” 

E.CH.NI.NI25 

[1] Na interação socio afetiva, na socialização 

de diferentes saberes, na difusão de 

conhecimentos.  

[2] O que mais me fascina na educação a 

distância é a possibilidade infinita de interação, 

de construção cooperativa e colaborativa. [3] 

Ninguém sabe tudo, e o que sabemos é 

socializado numa interação virtual constante. 

Inicia, no extrato 1, dizendo que o 

acolhimento pode acontecer “na 

interação socio afetiva, na 

socialização de diferentes saberes, 

na difusão de conhecimentos”. 

Em seguida, no extrato 2, 

compartilha que o que mais lhe 

fascina na EaD “distância é a 

possibilidade infinita de interação, 

de construção cooperativa e 

colaborativa”. Por fim, no extrato 

3, destaca que “Ninguém sabe 

tudo, e o que sabemos é 

socializado numa interação virtual 

constante.” 

E.CH.PB26 

[1] A diversidade cultural por ter como função a 

união entre todas as diferenças culturais, 

acredito que os recursos que apresentei, servirão 

de instrumentos dialógico nos respeitos a estas 

diferenças. [2] Respeito  a  variedade de idéias,  

os diferentes elementos da convivência e de 

determinados assuntos,de respeito as  crenças e 

a padrões de tempo e espaço, de diferentes 

ângulos de visões e abordagem. 

 

 

Inicia, no extrato 2, dizendo que 

“a diversidade cultural por ter 

como função a união entre todas 

as diferenças culturais, acredito 

que os recursos que apresentei, 

servirão de instrumentos dialógico 

nos respeitos a estas diferenças.” 

Depois, no extrato 2, afirma que 

respeita “ a  variedade de idéias,  

os diferentes elementos da 

convivência e de determinados 

assuntos,de respeito as  crenças e 

a padrões de tempo e espaço, de 

diferentes ângulos de visões e 

abordagem” 

 


