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Apresentação

O receio compartilhado por muitos educadores de que a Educação na 
Modalidade a Distância (EAD) não passasse de uma alternativa compensa-
tória para atender os que não podiam frequentar um curso presencial, hoje já 
está superado, como pode-se constatar nos relatos de vários estudos realiza-
dos nos âmbitos nacional e internacional. No cenário educacional brasileiro, 
a EAD tem ampliado a sua visibilidade tendo como motivo principal, mas não 
único, um importante fomento às iniciativas públicas neste setor nos anos 
recentes, notadamente como parte de um esforço nacional para melhorar a 
qualidade do ensino superior e, principalmente, o ensino básico já que grande 
parte	desse	esforço	está	concentrada	na	formação	e	qualificação	de	professo-
res para atuação nas escolas públicas. 

Atendendo ao edital do Programa Pró-Licenciatura do MEC, a UFRGS 
ofereceu, no período de 2006/2 a 2011/1, o Curso de Pedagogia na Modalidade 
a Distância (PEAD), concebido para formar, em nível superior, professores 
atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental, sem graduação em Pedago-
gia.	A	iniciativa	teve	dois	propósitos	centrais:	contribuir	para	a	qualificação	
dos	profissionais	do	ensino	da	rede	publica	de	ensino,	no	nível	fundamental	
e, experimentar e avaliar novos modelos para educação a distância no Ensino 
Superior, apoiados em um concepção interacionista de mediação e no uso 
intensivo de tecnologias digitais, com base na convergência das mídias e da 
internet.

Para atingir seus objetivos o curso apoiou-se em quatro elementos 
diferenciados: a concepção do currículo, a concepção de avaliação, a concep-
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ção de mediação e o acompanhamento dos alunos. Na concepção do currícu-
lo destacamos a organização em eixos temáticos, a organização de campos 
de estudo interdisciplinares (interdisciplinas) e na proposição do Seminário 
Integrador, uma interdisciplina que percorreu todos os eixos, realizando 
uma integração da formação intra e inter-eixos. Na concepção de mediação 
destacamos a proposta da metodologia interacionista-problematizadora e 
o uso intensivo de ferrramentas de comunicação para colocar os alunos em 
contato continuado, entre si, com tutores e com os professores. Com res-
peito à avaliação destacamos a proposta de avaliação processual, com base 
na construção de um portfólio de aprendizagem e na realização semestral 
de workshops de avaliação, protagonizados pelos alunos. Com respeito ao 
acompanhamento destacamos a organização de duas equipes, a de tutores 
de polos e a do Seminário Integrador, que acompanharam individualmente, 
todos os alunos, desde o primeiro dia de aula até a realização do trabalho de 
conclusão do curso com uso de diferentes ferramentas de comunicação. 

Durante quatro anos e meio de curso, alunos, professores, tutores e 
coordenadores, participaram intensamente de uma experiência educacional 
onde o trabalho de mediação foi recorrentemente discutido, a mediação foi 
praticada cotidianamente e as aprendizagens foram registradas e acompa-
nhadas com bastante atenção. As professoras-alunas buscaram a cada ins-
tante	do	curso	ressignificar	suas	práticas	de	sala	de	aula	a	partir	dos	novos	
suportes teóricos que lhes foram sendo apresentados e experimentaram no-
vas possibilidades didáticas com o apoio de professores e tutores.

Para as professoras-alunas, foi uma experiência impar. Ingressar na 
universidade, sonho que muitas já haviam abandonado, para participar de 
uma formação assentada sobre as suas práticas e, usando tecnologia digital 
de ponta, se mostrou uma aventura enriquecedora.  O uso intensivo da inter-
net, propiciou uma aproximação entre os diversos sujeitos, superior ao que 
se consegue na maioria dos cursos presenciais, viabilizando a construção de 
uma rede de aprendizagem, que muito mais que apoiar a conclusão do curso, 
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trouxe-lhes a possibilidade de prosseguirem aprendendo de forma coopera-
tiva,	pelos	compartilhamento	de	novas	experiências.	Inúmeros	desafios	tive-
ram que ser vencidos, e o foram, um a um, culminando com a colação de grau, 
tão sonhada, de 82% das ingressantes no curso. 

Diversos aspectos deste projeto já foram relatados em trabalhos acadê-
micos	tais	como:	artigos	científicos,	dissertações	de	mestrado,	teses	de	dou-
torado, nos textos produzidos pelos alunos durante o fechamento de cada 
semestre e nos trabalhos de conclusão de curso. Este acervo considerável, 
disponível	para	a	consulta,	por	certo	traz	contribuições	para	a	compreensão	
de um modelo de EAD, cujos resultados positivos já podem ser percebidos 
a	 partir	 de	 diversas	 avaliações	 realizadas,	 inclusive	 por	 equipes	 externas,	
mas, principalmente, pelas mudanças nas práticas pedagógicas dos alunos, 
que puderam ser observadas nas visitas docentes às escolas onde os alunos 
do curso realizaram seus estágios curriculares, atuando com suas próprias 
classes regulares com base em práticas pedagógicas inovadoras.

O livro que ora lhes apresentamos, escrito por professores e tutores 
do	PEAD,	foi	concebido	a	partir	de	observações	sobre	a	prática	docentes	em	
vários	momentos	do	curso	e	das	reflexões	por	estas	originadas.	Para	orientar	
a	leitura,	organizamos	o	texto	em	seis	seções,	cada	uma	delas	dando	ênfase	a	
uma	perspectiva	específica.

A primeira delas trata da Concepção e Realização do Curso, composta de 
três	artigos.	O	olhar	apresentando	está	com	foco		nas	relações	entre	a	con-
cepção do curso e o seu desenrolar, na ação dos professores e tutores nas suas 
práticas pedagógicas, considerando o curso em sua totalidade. Há também 
um olhar integrado do desenvolvimento das professoras-alunas, a partir do  
acompanhamento do Seminário Integrador, uma interdisciplina que percor-
reu todo o curso, do primeiro ao ultimo semestre, com um olhar detalhado 
sobre as atividades em um dos polos de apoio.

A segunda seção, Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem, é composta 
por textos que se debruçam sobre diferentes aspectos da formação explora-
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dos por professores e tutores, no desenvolvimento de interdisciplinas especí-
ficas.	Aqui	o	leitor	poderá	encontrar	relatos	sobre	Alfabetização	Tecnológica,	
Formação de Redes de Cooperação, Desenvolvimento do Pensamento Crí-
tico	e	Desenvolvimento	Moral,	 todos	apoiados	nas	observações	a	partir	da	
mediação.

A seção três, O Portfólio como suporte à Avaliação das Aprendizagens, traz 
elementos do processo de Avaliação de/na Aprendizagem, ao destacar di-
ferentes perspectivas do papel do Portfólio Individual, construído pelas 
professoras-alunas com a mediação dos pares, dos professores e dos tutores. 
O primeiro deles discute a natureza interdisciplinar deste instrumento, o 
segundo destaca o papel desenvolvido na construção de uma nova visão das 
professoras-alunas sobre o desenvolvimento de suas práticas em sala de aula 
e no terceiro, o papel que a autoria deste registro representou na formação de 
cada participante do curso.

A seção quatro apresenta os movimentos de Transposição Didática, inicia-
dos pelas professoras-alunas, a partir da proposição de novas práticas para as 
suas	atividades	em	sala	de	aula,	tendo	como	ponto	de	partida	as	solicitações	
dos professores. O primeiro deles apresenta e analisa a ação das professoras-
-alunas durante os preparativos para a realização de seus estágios, quando 
foram convidadas a conceber seus planos de trabalho. O segundo apresenta 
e	discute	as	inovações	pedagógica,	no	campo	do	ensino	de	matemática,	apre-
sentados durante o desenvolvimento de uma das interdisciplinas do curso.

A seção cinco lança um olhar sobre as Implicações do Curso na Formação 
das Professoras-alunas.	Os	artigos	que	compõe	a	seção	apresentam	e	analisam	
algumas	perspectivas	destas	implicações,	considerando	diferentes	aspectos,	
que	vão	desde	as	percepções	das	professoras-alunas	sobre	a	natureza	da	for-
mação na modalidade a distância, passando pela apropriação tecnológica e 
culminando com as mudanças no olhar dessas professoras em formação para 
os seus próprios alunos.

Finalmente e, com certeza, com o mesmo grau de importância, en-
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contramos a seção seis, onde agrupamos artigos que apresentam Reflexões 
da Equipe Docentes sobre a Experiência com o PEAD, colocando em perspectiva a 
importância de diferentes aspectos das propostas pedagógicas vivenciadas, 
tanto	 no	 desenvolvimento	 do	 curso	 quanto	 em	 suas	 próprias	 formações,	
aprendizagens que passam a fazer parte de suas novas práticas docente.

Esperamos que os textos aqui apresentados sirvam de ponto de partida 
para	novas	reflexões	e	experiências	no	campo	da	Educação	a	Distância	que	
contribuam para a concepção de modelos de formação de professores sinto-
nizados como nossas necessidades e usando da melhor maneira os avanços 
teóricos e tecnológicos a serviço de uma politica de formação que sirva de 
sustentação para avanços nesta área.   

Porto Alegre, junho de 2014

Prof. Crediné Silva de Menezes
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CAPÍTULO 1
Curso de graduação licenciatura 
em pedagogia na modalidade  
a distância (PEAD): concepção, 
realização e reflexões
Rosane Aragón, Crediné Silva de Menezes e Silvestre Novak

Parte I – A Preparação

A decisão 

O	desafio	 chegou	mediante	 a	Chamada	 Pública	 01/2004	MEC/SEED	
(Pró-Licenciatura, fase I), trazendo a oportunidade de oferecer, na modalida-
de a distância, cursos de licenciatura. A decisão de propor o primeiro curso 
de licenciatura a distância da UFRGS foi resultado do entusiasmo e compro-
metimento da direção e de docentes da Faculdade de Educação (FACED). 
Partindo de experiências e pesquisas já realizadas na FACED, optamos por 
elaborar um curso dentro de um modelo diferenciado que pudesse trazer ino-
vações	metodológicas	e	tecnológicas	na	formação	de	professores.

Surgia assim, o Curso de Graduação em Pedagogia  – Licenciatura na 
Modalidade a Distância (PEAD), em consórcio com a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), através de seu Centro de Educação, que colabo-
rou na produção de material didático previsto para o Curso e na preparação 
da equipe docente1. 

1 Durante o ano de 2005, foram constituídas equipes de professores formadores para elaboração de mate-
rial	didático	e	reuniões	de	formação	nas	quais	o	projeto	pedagógico	do	PEAD	foi	apresentado	e	discutido.	
Nesse período ocorreu, também, um curso de formação, em nível de aperfeiçoamento, para os tutores.
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Para	a	 realização	do	PEAD,	 foram	firmados	convênios	com	as	prefei-
turas de Alvorada, Gravataí, Sapiranga, São Leopoldo e Três Cachoeiras, 
municípios do Estado do Rio Grande do Sul, que disponibilizaram os polos 
de apoio para a realização de atividades presenciais. O curso ofereceu 400 
vagas para graduar professores em exercício nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, na Educação Infantil e na Gestão Escolar de escolas públicas 
estaduais e municipais do Estado do Rio Grande do Sul.

A proposta pedagógica: Educação em serviço e sem distâncias

Para elaboração do projeto pedagógico, tomou-se como ponto de par-
tida o Projeto Institucional da UFRGS (1996), que enfatiza a produção de 
saberes e a inovação. A decisão de oferecer o curso a professores em serviço 
foi uma resposta da Faculdade de Educação (FACED/UFRGS) à demanda 
de	titulação	em	nível	 superior	de	professores	que	não	 teriam	condições	de	
frequentar um curso presencial, seja pelos impedimentos de deslocamento, 
seja	pela	dificuldade	em	afastar-se	das	atividades	profissionais.	

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Graduação em Pedagogia,  Licenciatura (CNE 2006), o PEAD es-
tabeleceu um currículo com o objetivo de habilitar as professoras-alunas2, 

simultaneamente, nas seguintes áreas: Docência em Educação Infantil e Anos 
iniciais do Ensino Fundamental; Docência em Educação de Jovens e Adultos 
(EJA); Gestão Escolar; Docência nas matérias pedagógicas na Modalidade 
Normal	e	Docência	em	Cursos	de	Educação	Profissional	para	a	área	de	Servi-
ços e Apoio Escolar. 

Considerando	 as	 especificidades	 dessa	 população,	 a	 proposta	 de	
formação de professores no PEAD apresentou características próprias, 
diferenciadas de outros cursos regulares de Pedagogia, embora “[...] com 

2 A coordenação de polo constituiu-se uma função docente e foi exercida por professores vinculados    
a EAD/FACED/UFRGS, enquanto os gerentes de polo eram vinculados às prefeituras dos municípios-
-polo e tiveram como função administrar o polo, garantindo a sua infraestrutura e o seu funcionamento.
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eles mantendo as interfaces determinadas pela própria natureza dos co-
nhecimentos envolvidos na formação humana em geral” (BRASIL, 1999). A 
proposta do PEAD considera que a formação de professores é práxis social, 
resultante	das	 interações	que	medeiam	a	 construção	do	 conhecimento	no	
sentido	de	permitir	aos	sujeitos	envolvidos,	neste	processo,	refletirem	sobre	
a própria cultura e os contextos sociais a que pertencem. Para tal, a formação 
parte da experiência das professoras-alunas nos seus espaços de docência, 
construída	nas	suas	reflexões	e	práticas,	bem	como	nas	suas	condições	de	
vida e trabalho, visando a articular a prática e a teoria. (BORDAS, NEVADO 
E CARVALHO, 2004)

Na	perspectiva	de	atender	à	especificidade	de	um	processo	que	é,	ao	
mesmo tempo, de formação inicial e continuada de professores, o Projeto 
Político-Pedagógico    do Curso (BORDAS, CARVALHO E NEVADO 2005; 
NEVADO, 2006) organizou-se em função de três pressupostos básicos:

•	 autonomia relativa da organização curricular, considerando as ca-
racterísticas	e	experiências	específicas	dos	sujeitos	aprendizes;

•	 articulação dos componentes curriculares entre si, nas distintas 
etapas e ao longo do curso;

•	 relação entre Práticas Pedagógicas e Pesquisa como elemento ar-
ticulador dos demais componentes curriculares, constituída como 
estratégia básica do processo de formação de professores.

A partir da criação de um currículo diferenciado, articulado em eixos e 
interdisciplinas, da aplicação de metodologias interativas e do uso intensivo 
das	 tecnologias	 digitais,	 o	 PEAD	 propõe	 superar	 a	 dicotomia	 apresentada	
pelos modelos convencionais de cursos de formação de professores, que teo-
rizam	sobre	as	transformações	nas	práticas	educativas,	sem	que	essas	trans-
formações	sejam	vivenciadas	no	próprio	ambiente	de	formação.	
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A proposta pedagógica enfatiza a importância da “presença” nos pro-
cessos de formação a distância, destacando a interação como a forma privi-
legiada de “encurtar distâncias” e evitar a sensação de isolamento que se tem 
mostrado um dos principais fatores da evasão.

Figura 1:  Projeto Pedagógico do PEAD  (Adaptado de Nevado, Carvalho e Menezes, 2009).

Os principais componentes da proposta pedagógica estão representa-
dos na Figura 1 e comentados a seguir:

Arquiteturas pedagógicas abertas: arquiteturas pedagógicas são 
definidas	 como	 “suportes	 estruturantes”	 para	 a	 aprendizagem.	 Confor-
me	CARVALHO	,	NEVADO		e	MENEZES	 	(2007),	elas	são	configuradas	
pela	confluência	de	diferentes	componentes,	enfatizando-se:	a	abordagem	
pedagógica, software, internet, educação a distância, concepção de tempo 
e	espaço.	As	arquiteturas	pressupõem	pedagogias	abertas,	capazes	de	su-
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portar	situações	de	aprendizagem	interativas,	mais	flexíveis,	e	adaptáveis	
a diferentes contextos, além de uma ampliação dos espaços e tempos da 
aprendizagem. 

Articulação entre teoria e prática:	 o	modelo	 de	 formação	propõe	 a	
prática	das	teorizações	sobre	inovações,	buscando	avaliar	as	suas	possibilida-
des	para	provocar	mudanças	substanciais	nas	conceituações	e	práticas	edu-
cacionais dos professores que vivenciam essa formação. Para tal, o curso parte 
da experiência dos professores em serviço, bem como das suas	condições	de	
vida e trabalho, ao propor articular essa  experiência  a um aprofundamento 
teórico	que	permita	a	qualificação	das	práticas	pedagógicas.	

Organização interdisciplinar:	 	 o	 PEAD	 propõe	 um	 currículo	 com	
características interdisciplinares, articulado na perspectiva de rompimento 
dos	 limites	rígidos	das	disciplinas,	porém	sem	prescindir	da	especificidade	
disciplinar, ampliada pelo diálogo que é necessário entre as áreas para for-
mar qualquer conhecimento. A proposta se viabiliza na medida da superação, 
por parte dos docentes e tutores, da ideia de domínio sobre seus respectivos 
campos de saber e sobre seus espaços próprios de atuação na perspectiva de 
cooperação.  (BORDAS, NEVADO E CARVALHO, 2004)

O curso foi concebido em nove eixos temáticos (215 créditos  – 3225h), 
a serem desenvolvidos em nove semestres acadêmicos.  Cada um dos eixos 
engloba um grande tema norteador, no qual os conteúdos e as atividades se 
desdobram em interdisciplinas e enfoques temáticos.  Como parte da estratégia 
em prol da integração das interdisciplinas, foi proposto o Seminário Integrador 
(SI).		O	SI,	pelo	seu	caráter	de	articulação,	apresenta	flexibilidade	programá-
tica. Em uma de suas frentes de atuação apoia o desenvolvimento da iniciação 
à pesquisa, de “ferramentas intelectuais” e de metodologias para apoiar e in- pesquisa, de “ferramentas intelectuais” e de metodologias para apoiar e in-
tegrar o trabalho pedagógico em cada um dos eixos. Além disso, o Seminário 
tem como responsabilidade a orientação do desenvolvimento do portfólio edu-
cacional,	realizado	em	todos	os	semestres	e	definido	como	uma	alternativa	de	
sistematização no acompanhamento e na avaliação da aprendizagem. 
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Materiais pedagógicos interativos na web:  os materiais são con-
cebidos a partir de Arquiteturas Pedagógicas Abertas que incentivam a 
pesquisa e a interação. Como se trata de um curso que busca a construção 
de	conhecimento,	a	flexibilidade	de	propostas	e	materiais	mostra-se	funda-
mental para que seja possível aproximá-las das necessidades cognitivas dos 
alunos. Nessa ideia, os materiais digitais substituem os fascículos impressos, 
permitindo a atualização constante e a sua reorganização em curto prazo.  

Estratégias interativas e problematizadoras:   os docentes e tutores 
atuam como “possibilitadores” da aprendizagem e provocadores de trans-
formações	 cognitivas	 ao	 usar,	 para	 tal,	 duas	 estratégias	 complementares	 e	
interdependentes: (a) estratégias de problematização, com as quais a equipe 
docente	busca	provocar	reflexões	e	críticas	acerca	das	concepções/certezas	das	
professoras-alunas, sejam essas relativas aos conceitos teóricos, às práticas, às 
crenças, aos valores ou a outros, podendo ser consideradas como um elemento 
ativador do processo de desenvolvimento; (b) estratégias de apoio a recons-
trução da equipe docente onde a ação se dá no sentido de apoiar a superação 
dos conflitos e desequilíbrios, alargando o campo de novas possibilidades.

Aprendizagem em rede: 	as	interações	nos	ambientes	virtuais	fortale-
cem a educação continuada  a distância baseada nas trocas entre os alunos, 
docentes e tutores. Considerando que um dos grandes fatores de permanên-
cia e produtividade em cursos a distância é o sentimento de pertencimento ao 
grupo, o PEAD incentiva os alunos a criarem redes de integração e compro-
metimento.		Essas	interações,	conforme	COSTA	,	FAGUNDES		e	NEVADO		
(1998), caracterizam uma comunidade virtual, pois não se confundem com a 
simples	construção	de	espaços	físicos	na	rede,	mas	implicam		ligações	entre	
pessoas que partilham ideias, atividades ou tarefas que podem auxiliar a qua-
lificar	a	formação.

Avaliação da aprendizagem: no PEAD, a avaliação parte de uma con-
cepção de aprendizagem como um processo contínuo que tem como fonte a 
ação	e	a	reflexão	do	sujeito	sobre	o	seu	ambiente	(físico,	social,	simbólico),	
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permitindo que o sujeito compreenda o mundo e a si mesmo (metacognição) 
numa construção dialética.  Como consequência dessa perspectiva de apren-
dizagem, a avaliação no curso desloca o seu foco: (i) das performances e pro-
dutos para os processos construtivos de novos instrumentos cognitivos e (ii) 
das	observações	e	“julgamentos”	externos,	que	comparam	o	sujeito	a	algum	
ideal que ele deva alcançar, para as análises e autoanálises do desenvolvimen-
to	do	próprio	sujeito	(metarreflexões).

Parte II – A Realização

A produção dos materiais

Após a aprovação do projeto pedagógico pela SEED/MEC, em junho 
de 2005, iniciamos a formação interna para o uso das tecnologias (TDIC) e a 
criação dos materiais na web, buscando explorar os ambientes e materiais vir-
tuais. A opção pela produção de materiais na web foi motivada pela proposta 
do curso que necessitava, para a sua concretização, de suportes interativos 
para a formação de redes de aprendizagem.

Para o planejamento e produção dos materiais interativos na web foram 
formadas equipes por eixos do curso. Ainda que a produção dos materiais 
tenha ocorrido antes do início do curso, a cada semestre estes foram recons-
truídos pelas equipes formadoras, responsáveis por cada uma das interdisci-
plinas.		Em	cada	um	dos	semestres	(eixos)	os	formadores	realizavam	reuniões	
de trabalho com os tutores do curso para experimentação e avaliação dos 
materiais. O feedback dos tutores servia como base para a realização de ajustes 
das propostas de trabalho, considerando a sua adequação quanto às arquite-
turas propostas, ao tempo previsto para a realização etc.

Além disso, durante a realização das interdisciplinas, os formadores 
puderam	realizar	adequações	nos	materiais	e	nas	propostas,	a	partir	das	in-
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terações	com	as	professoras-alunas,	flexibilizando-as		conforme	os	contextos	
da sua aplicação.

Como materiais impressos, foram produzidos, exclusivamente, guias 
de orientação, direcionados a alunos, professores (formadores) e tutores.

As professoras-alunas  

O ingresso ocorreu mediante processo seletivo especial, realizado nos 
cinco polos do curso: Alvorada, Gravataí, Sapiranga, São Leopoldo e Três Ca-
choeiras, todas situadas no Estado do Rio Grande do Sul. O PEAD realizou 
um primeiro processo seletivo em agosto de 2006/2, com o ingresso de 285 
alunos e em 2007, realizou-se um novo ingresso complementando as 400 va-
gas disponíveis (80 vagas em cada polo). 

A maioria dos alunos do curso foi composta de alunas-professoras (98%  
N=400) que, ao ingressarem no curso, apresentaram, em média, 36 anos  de 
idade.  A carga horária semanal de trabalho média era de 35 horas, sendo que, 
aproximadamente, 5% das alunas-professoras trabalhavam 60 horas sema-
nais e o tempo de experiência no magistério distribuiu-se, majoritariamente, 
entre 5 e 15 anos. No início do curso, cerca de 30% das alunas-professoras 
não dispunham de computador e 40% não dispunham de acesso à internet 
em suas residências. Destaca-se, ainda, que a maioria das alunas-professoras 
atuava nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Menos de um terço das alu-
nas atuava na Educação Infantil, na gestão da escola, na Educação de Jovens 
e Adultos ou em classes e escolas que atendem a alunos com necessidades 
educacionais especiais. Essas características da população-alvo exigiram 
esforços da equipe docente no sentido de compreender a situação, as ne-
cessidades e as demandas dessas professoras-alunas. Conforme NEVADO , 
CARVALHO		e	MENEZES		(2009)	esses	fatores	desafiaram	a	proposição	de	
um currículo que articulasse a experiência em sala de aula com os aportes 
teóricos, materializando-se em práticas pedagógicas inovadoras, renovadas 
ou	ressignificadas	pelas	professoras-alunas.	
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Formação e papéis dos docentes formadores

O corpo docente do PEAD foi formado por uma grande maioria de pro-
fessores doutores ou pós-doutores (78,4% dos 74 docentes do Curso) e de 
mestres (21,6% do total de docentes). Desses docentes, 30% já apresentavam 
experiência em formação de professores em ambientes digitais.  Os profes-
sores assumiram a responsabilidade pelas propostas de estudos teórico-
-práticos,	pela	definição	dos	 aspectos	 a	 serem	considerados	na	 análise	das	
atividades realizadas pelos alunos, pela avaliação e pela realização de parte 
do feedback, função esta que foi compartilhada com os tutores.  

A	formação	específica	para	a	docência	a	distância	desenvolveu-se	de	
forma continuada, conforme as necessidades das equipes, considerando a 
experiência anterior em EAD e no uso de tecnologias.  Nessa formação foi 
estimulada a criação de novas arquiteturas pedagógicas sintonizadas com os 
recursos disponíveis, com o contexto sociocultural, com o desenvolvimento 
e com o interesse dos alunos. Os docentes foram, também, responsáveis pela 
orientação dos tutores quanto às sistemáticas de feedback, aos atendimentos 
online	e	aos	registros	específicos	de	acompanhamento	de	atividades.

Os docentes responsáveis pelo Seminário Integrador, que exerciam 
também a função de Coordenadores de Polo3 foram responsáveis pelas equi-
pes de trabalho (docentes e tutores), visando ao  desenvolvimento integrado 
dos eixos (semestres) do curso nos cinco polos. BICCA  (2012) investigou 
como	a	interdisciplinaridade	se	desenvolveu	nas	relações	estabelecidas	entre	
disciplinas e os professores formadores no PEAD, constatando que na me-
dida em que os professores trabalhavam em equipes, de forma cooperativa, 
as	concepções	e	as	práticas	interdisciplinaridade	foram	se		reconstruindo	e	
se	traduzindo	em	ações,	como	o	que	é	observado	nas	propostas	de	avaliação	
integrada.

3 A coordenação de polo constituiu-se uma função docente e foi exercida por professores vinculados 
a EAD/FACED/UFRGS, enquanto os gerentes de polo eram vinculados às prefeituras dos municípios-
-polo e tiveram como função administrar o polo, garantindo a sua infraestrutura e o seu funcionamento.
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 Para fortalecer essa integração e favorecer o estabelecimento de vín-
culos, buscamos manter a equipe do Seminário Integrador durante os nove 
eixos do curso.  

Formação e papéis dos tutores 

Os Tutores a Distância eram, na sua maioria, alunos de mestrado ou 
doutorado	com	formação	específica	na	área	da	Educação.	Sua	função	princi-
pal	consistiu	em	realizar	intervenções	diretas	(feedback) sobre as atividades 
realizadas e registradas nos ambientes virtuais; acompanhar e orientar cada 
aluno nas atividades propostas nas Interdisciplinas, incentivar a participação 
e	a	reflexão.

Os Tutores Presenciais eram professores das redes públicas de ensi-
no	dos	municípios-polos,	graduados	em	Pedagogia	ou	áreas	afins	e,	na	sua	
maioria, com especialização em Educação. A função geral desses tutores era 
proporcionar acompanhamento e orientação personalizada em atividades 
individuais e de grupo; incentivar a participação na comunidade de aprendi-
zagem e estabelecer vínculos com cada estudante. 

Os tutores realizaram, antes do início do curso (em 2005), uma formação 
de 180 horas e, em paralelo ao trabalho no PEAD, cursaram a especialização 
“Tutoria em Educação a Distância” (ESPEAD) com 360 horas, desenvolvido 
nas modalidades presencial e a distância.  

Considerando-se que a tutoria é uma função que assume diferentes 
formas	num	curso	que	adota	arquiteturas	pedagógicas	flexíveis,	os	 tutores	
do PEAD vivenciaram na sua formação uma prática semelhante àquela vi-
venciada pelos alunos do curso. A capacitação continuada foi integrada às 
reuniões	de	trabalho	específicas	de	cada	interdisciplina	e	com	as	equipes	que	
atuaram em cada polo.  ZIEDE  (2008) analisou o processo de construção 
da função de tutoria no PEAD mostrando que os tutores, de forma gradual, 
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foram tomando consciência do seu papel, o que envolveu a compreensão da 
proposta do curso, o uso das estratégias de mediação e a apropriação tec-
nológica.	 Dos	 SANTOS	 	 (2012)	 focaliza	 as	 relações	 estabelecidas	 entre	 os	
tutores e as professoras-alunas do PEAD a partir da perspectiva do diálogo  e 
do cuidado de si, apontando que é necessário aos tutores uma compreensão da 
potencialidade do diálogo para que esses possam  criar formas de interação 
que favoreçam o conhecimento.

A equipe de tutoria manteve-se, em sua maior parte, desde os primeiros 
semestres do curso, em um mesmo polo. Em virtude disso, os tutores pude-
ram conhecer e acompanhar de forma individualizada os alunos com quem 
trabalharam. Este acompanhamento mostrou-se fundamental para apoiar o 
trabalho de prevenção da evasão, para enriquecer o processo de aprendiza-
gem e de avaliação, bem como para planejar os momentos de recuperação e o 
redirecionamento das atividades.

Desenvolvimento do curso

O PEAD teve início, em agosto de 2006, com o desenvolvimento das 
atividades do Seminário Integrador I que apresentou dois focos principais: 
(a) a alfabetização/inclusão tecnológica das professoras-alunas, consideran-
do que grande parte delas nunca havia usado computadores e que a grande 
maioria sequer contava com endereço eletrônico;  (b) o planejamento do uso 
do tempo, considerando que as professoras-alunas tiveram que organizar e 
compatibilizar	as	atividades	profissionais	e	familiares	com	as	atividades	de	
estudante. 

A alfabetização/inclusão tecnológica ocorreu de forma articulada com 
as interdisciplinas do semestre. Partimos de uma atividade introdutória para 
todas as interdisciplinas que consistia em um trabalho sobre as “realidades” de 
cada professora-aluna, que foram registradas em ambientes virtuais (web 2.0). 
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Entre as tecnologias utilizadas, destacamos o ambiente ROODA     
(www.ead.ufrgs.br/rooda),	 uma	 das	 plataformas	 oficiais	 da	 UFRGS	 para	
educação a distância, onde se realizam preferencialmente as atividades de 
acompanhamento, comunicação, debates assíncronos, divulgação de mate-
riais e propostas de atividades. O desenvolvimento de atividades cooperativas 
foi apoiado por ambientes de blog e wiki, além de sites para compartilhamentos 
de fotos e vídeos. 

Após o período inicial de familiarização com as tecnologias tiveram 
início	as	atividades	específicas	das	demais	interdisciplinas	do	semestre.	

Em 2007/1, o PEAD teve um novo ingresso de professoras-alunas que 
necessitaram realizar uma ambientação no curso e uma integração com o 
grupo que ingressou em 2006/2. Para facilitar a aproximação dos grupos 
(veteranos e “bixos”) e favorecer a alfabetização tecnológica das ingres-
santes, lançamos o projeto de extensão “Adote um Bixo”.  No projeto, as 
professoras-alunas veteranas, por adesão, “adotaram” uma colega caloura 
para acompanhar e orientar quanto à organização inicial dos estudos e fa-
miliarização	com	as	tecnologias	digitais.	As	interações	foram	registradas	em	
wikis, abertos pelos adotantes e facilitaram a interação entre os grupos, bem 
como a integração no curso.

O curso foi desenvolvido em nove eixos temáticos, organizados em 
interdisciplinas articuladas mediante uma temática norteadora.  As pro-
postas de trabalho eram avaliadas de forma conjunta pelas equipes das 
interdisciplinas4 do eixo visando a buscar diálogos entre as áreas de co-
nhecimento	 e	 adequações	 da	 carga	 horária	 semanal.	 	 Esse	 planejamento	
geral	era	flexibilizado	conforme	as	especificidades	dos	polos	e	articulado	
sob	a	coordenação	do	Seminário	 Integrador.	Essas	articulações	ocorriam	
considerando tanto as equipes de uma mesma interdisciplina, quanto as 
equipes compostas pelas distintas interdisciplinas de um mesmo eixo em 
cada um dos polos. As equipes das interdisciplinas eram compostas por 

4 Cada interdisciplina contou com um docente por polo e um coordenador de interdisciplina.
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cinco docentes (um para cada polo) e por 2 ou 3 tutores em cada um dos 
polos.

Acompanhamento e Recuperação

O acompanhamento sistemático realizado pela equipe de tutoria 
mostrou-se fundamental para dar sustento ao desenvolvimento das interdis-
ciplinas	e	evitar	que	as	professoras-alunas	se	“distanciassem”,	seja	por	difi-
culdades	na	vida	pessoal,	seja	por	dificuldades	no	atendimento	às	demandas	
do	curso.		Como	forma	de	recuperação	preventiva	foi	também	definida,	em	
cada semestre, uma “semana de atualização”, dedicada exclusivamente ao 
desenvolvimento de atividades de recuperação e orientadas pelos docentes 
responsáveis pelas interdisciplinas.  Um novo período de recuperação (duas 
semanas)	ocorria	ao	final	de	cada	semestre	letivo.	

Quando as professoras-alunas não alcançavam o aproveitamento 
para aprovação, havia ainda a possibilidade de nova matrícula em uma das 
interdisciplinas, a ser cursada em paralelo àquelas do eixo subsequente. 
Esta possibilidade se restringia a, no máximo, uma interdisciplina em cada 
eixo.

Considerando que PEAD ocorreu como um projeto especial de forma-
ção, não havia a possibilidade de trancamento de matrícula. 

Construção dos portfólios de avaliação

A avaliação teve como foco o processo de construção das aprendiza-
gens, segundo dois níveis complementares: a trajetória de aprendizagem das 
professoras-alunas no desenvolvimento das interdisciplinas e a avaliação 
integrada. Esse segundo nível foi organizado em três etapas: (1) desenvol-
vimento	 do	 portfólio	 de	 aprendizagens	 (memorial	 reflexivo),	 (2)	 elabora-
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ção	da	 reflexão-síntese,	 com	base	no	portfólio	 e,	 (3)	 apresentação	oral	da	
reflexão-síntese.	

A partir do Eixo 2 cada professora-aluna desenvolveu o seu portfólio 
de aprendizagem, utilizando um suporte digital (blog), sendo acompanha-
da pelos tutores e professores do Seminário Integrador. A principal fun-
ção do portfólio educacional na formação das professoras-alunas é criar 
um	contexto	favorável	para	a	reflexão	sobre	as	vivências	e	aprendizagens	
no	curso	e	as	possíveis	reinterpretações	e	qualificações	das	suas	práticas	
pedagógicas. 

Este portfólio teve seu ponto culminante no Eixo 9 quando as profes-
soras-alunas foram convidadas a revisitar os registros dos semestres ante-
riores	e	realizar	uma	ampla	reflexão	sobre	as	suas	aprendizagens	e	sobre	o	
entrelaçamentos das temáticas exploradas no decorrer do curso, buscando 
estabelecer	uma	relação	entre	as	aprendizagens	e	as	transformações	em	suas	
práticas pedagógicas. 

O Estágio Curricular e o Trabalho de Conclusão de Curso

No Eixo 8 foi realizado o estágio curricular, caracterizado, segundo 
(RELA , CARVALHO  e NEVADO , 2010), como um espaço de docência que 
privilegia	 um	 contínuo	 movimento	 de	 ação-reflexão-ação	 supervisionada	
durante o processo de formação, buscando a transformação/inovação nas 
práticas docente.

Cada estagiária recebeu duas visitas de supervisão na escola, incluin-
do-se as escolas rurais e de difícil acesso e dois encontros presenciais de 
orientação nos polos. Para dar suporte às atividades de acompanhamento 
e orientação online pelos docentes e tutores do curso foi utilizado um am-
biente do tipo wiki, com acesso privado. Nesse ambiente virtual as estagi-
árias registraram os planejamentos, as atividades realizadas com alunos, 
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acompanhadas	de	vídeos	e	fotos,	além	de	reflexões	sobre	as	atividades.	Os	
comentários	e	orientações	de	tutores	e	orientadores	foram	realizados	atra-
vés	de	intervenções	nos	wikis, em chats e por e-mail. Essa forma de orienta-
ção online favoreceu o acompanhamento e o feedback sistemático da equipe 
docente. 

No   Eixo 9 foi desenvolvido o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
Segundo o documento-guia (NEVADO, 2010), o TCC constituiu-se em um 
relato e análise de experiência, tendo como base as práticas realizadas nas 
escolas durante o estágio obrigatório. O TCC resultou da integração das 
construções	teóricas	e	das	experiências	desenvolvidas	ao	longo	do	curso	com	
as	inovações	pedagógicas	realizadas	durante	o	estágio	curricular.		A	natureza	
formativa do TCC se constituiu como atividade de pesquisa, direcionada a 
identificar	questões	de	investigação	relevantes	e	suas	possíveis	soluções,	no	
âmbito	de	um	processo	que	considerou	as	 especificidades	do	contexto	 em	
que cada estágio foi realizado. Cada TCC foi apresentado e avaliado por uma 
banca no workshop de	avaliação	final.

Parte  III – Algumas Conclusões

As metas previstas foram cumpridas, com a realização dos nove semes-
tres do Curso de Graduação em Pedagogia  – Licenciatura na modalidade a 
distância com e a diplomação de 330 professoras-alunas. 

Impactos sobre a vida das professoras-alunas: considerações 
sobre a avaliação do curso 

Foram	realizadas	avaliações	sistemáticas	para	identificação	da	satisfa-
ção dos alunos com o Curso durante o seu desenvolvimento e também para 
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avaliar	os	impactos		do	curso	nas	suas	vidas,	em	âmbito	profissional,	pessoal	
e como alunos5.

Perguntou-se às professoras-alunas sobre o seu grau de satisfação com 
respeito	às	contribuições	do	curso	para	o	desenvolvimento	profissional,	de-
senvolvimento pessoal e desenvolvimento como estudante. Os resultados 
estão expressos na tabela 1.

Tabela	1		–	Grau	de	Satisfação	com	respeito	às	contribuições	do	Curso	nas	dimensões:	Profissional,	
Pessoal e como Estudante (2009)

Excelente

(%)

Bom

(%)

Razoável

(%)

Parcialmente 
insatisfatório 

(%)

Completamente 
insatisfatório 

(%)

Profissional 81 19 0 0 0

Pessoal 74 24 2 0 0

Estudante 76 23 1 0 0

Como	resultados	das	questões	abertas	nas	quais	as	professoras-alunas	
listaram	 as	 contribuições	 do	 curso	 mais	 significativas	 para	 as	 suas	 vidas,	
destacamos: 

(a)  a incorporação e criação de novas práticas que se sustentam em 
maior	embasamento	teórico	e	postura	reflexiva;	

(b)   a melhor organização do tempo para a conciliação de afazeres, 
principalmente	o	cuidado	com	os	filhos	e	com	a	casa;	

(c)  a mudança na vida como estudante que desencadeou mais dedi-
cação, vontade de conhecer, ler e buscar atualização; 

5	 Essas	avaliações	estão	sistematizadas	no	artigo	“Inovações	na	Formação	de	Professores	na	Modalida-
de a Distância”, publicado na Revista ETD: Educação Temática Digital, v. 10, p. 373-393, 2009.
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(d)  o uso das novas tecnologias nas escolas juntamente com a con-
quista de autoestima e sentimento de aumento da respeitabilida-
de junto à comunidade escolar;

(e)  aumento da autonomia, iniciativa e posicionamentos frente às 
questões	da	Educação	e	da	vida	pessoal.

Ainda	mediante	questões	abertas,	solicitamos	que	elas	apresentassem	
3 características do curso consideradas por elas como positivas com respeito 
à facilitação das aprendizagens6.  No total, 230 professoras-alunas responde-
ram	a	questão,	obtendo-se	com	isso	691	indicações.

As 26 características facilitadoras da aprendizagem destacadas foram 
agrupadas	em	quatro	categorias.	As	indicações	mostraram	que	as	professoras-
-alunas consideraram como principais fatores facilitadores da aprendizagem 
resultantes do modelo de curso: 

1. a articulação dos componentes curriculares, 

2. a aproximação teoria e prática, 

3. o	apoio	qualificado	de	professores	e	tutores,	

4. o estabelecimento de uma rede de interação, 

5.  o uso das tecnologias e a diversidade dos materiais digitais.

É	importante	salientar	que	as	articulações	entre	os	componentes	cur-
riculares (atividades integradas) e a aproximação entre teoria e prática, per-
cebidas pelas professoras-alunas como uma das principais características do 
PEAD foi viabilizada pela organização curricular, com destaque para o papel 
articulador desempenhado pelo Seminário Integrador e para a formação de 
uma rede de aprendizagem, apoiada pelas TDIC. 

6	 Esse	levantamento	é	detalhado	no	artigo	“Pressupostos,	intenções	e	práticas	de	um	curso	a	distância:	
as	contribuições	das	percepções	dos	alunos	para	a	avaliação	do	modelo”,	publicado	na	Revista	Perspec-
tiva, v. 30, n. 1,  2012.
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Essas	 indicações,	 aliadas	 às	mudanças	 percebidas	 pelas	 professoras-
-alunas, mostram o alcance das metas do projeto pedagógico do PEAD, que 
visa	 a	qualificar	 os	modos	de	 fazer	 e	pensar	 a	 escola.	E	 ainda,	 ao	 atuar	na	
promoção	 da	 reflexão,	 na	 organização	 do	 pensamento,	 na	 autonomia	 e	 na	
valorização de si o curso torna-se um fator de mudanças também na vida de 
estudante e na vida pessoal.

Considerações sobre os impactos do Curso 

Nas escolas: O	PEAD	já	apresenta	impactos	significativos	em	escolas	de	
Educação Infantil e de Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Rio Grande 
do Sul, com a mudança nas práticas pedagógicas das professoras-alunas do 
Curso, ativação dos laboratórios de informática em decorrência da demanda 
dessas professoras-alunas e com a inserção delas  na gestão dessas escolas.  
Conforme TRINDADE  (2010) foi possível observar que a vivência do uso das 
TDIC e a introdução de novas metodologias favoreceram a experimentação 
de novas práticas nas escolas. O processo de transposição didática iniciou de 
forma natural, o que fortalece a hipótese de que a introdução de mudanças na 
escola é facilitada quando o professor vivencia essas mudanças na sua própria 
formação. 

Na Universidade: O PEAD teve um impacto positivo dentro da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sendo o primeiro cur-
so a distância, no âmbito da Universidade, a diplomar alunos e tendo a sua 
qualidade reconhecida pelos alunos, professores e tutores, bem como pela 
administração da UFRGS. Considerando os seus resultados positivos, no 
momento atual, a administração central da UFRGS e a direção da Faculda-
de de Educação estão articulando uma nova edição do curso que deverá ter 
início em 2014. Essa nova edição terá o seu desenvolvimento em três novos 
polos,	definidos	em	função	do	levantamento	das	demandas	de	formação	de	
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professores no Rio Grande do Sul e também das regras atuais de utilização de 
polos do sistema UAB7. 

Destacam-se como aspectos favorecedores para a implantação de nova 
edição do curso:

•	 a comprovação da viabilidade do modelo de curso interativo, me-
diado pelas TDIC, especialmente a internet;

•	 o contingente de docentes formadores e tutores formados em nível 
de especialização para o trabalho em EAD e com interesse em atuar 
em	novas	edições	do	PEAD;

•	 o	acervo	de	conhecimento	resultante	de	artigos	científicos,	traba-
lhos	de	conclusão	de	curso	de	especialização,	dissertações	e	teses	
na linha de pesquisa Educação a Distância, entre outras linha do 
PPGEDU/UFRGS e CINTED/UFRGS, tendo o PEAD como objeto 
de estudo;

•	 a demanda ainda existente de professores da rede pública ainda 
sem habilitação em nível superior no  Estado do Rio Grande do Sul; 

•	 os núcleos de produção de materiais, laboratórios e polos de apoio 
presencial dentro da própria UFRGS.

Considerações Finais

A realização dessa primeira edição do PEAD, considerando todos os 
desafios	inerentes	a	implantação	do	primeiro	curso	de	licenciatura	a	distân-
cia na Universidade,  permitiu uma série de aprendizagens que reforçaram as 

7 Na primeira edição do PEAD, anterior a constituição do sistema UAB, os polos foram conveniados 
diretamente com as prefeituras dos municípios.



Aprendizagem em rede na educação 
a distância: práticas e reflexões36

convicções	dos	proponentes	na	possibilidade	(que	se	realizou)	de	criação	de	
novos modelos para a educação a distância.  Dentre as muitas aprendizagens 
pode-se ainda destacar:

•	 a importância  e necessidade da constituição, na universidade, do 
trabalho conjunto. A constituição das equipes das interdisciplinas 
(e, de forma especial a da equipe do Seminário Integrador) permi-
tiu extrapolar fronteiras entre diferentes áreas do conhecimento, 
resultando	 em	 articulações	 que	 se	 concretizaram	 em	 atividades	
conjuntas e em uma forma de avaliação integrada em cada um dos 
eixos do curso;

•	 a valorização dos saberes e fazeres das professoras-alunas mostrou-
-se como condição relevante para o trabalho de articulação entre 
prática	e	teoria	e	também	para	que	essas	pudessem	confiar	no	seu	
potencial para vencer os obstáculos próprios a faixa etária e condi-
ções	de	vida	profissional	e	pessoal	das	professoras-alunas;

•	 é possível vencer a distância física e prevenir a evasão mediante 
outras formas de “presença”, das quais destacamos a participação 
ativa e construtiva da  rede de aprendizagem;   a formação da rede 
mostrou-se fundamental para aproximar professoras-alunas, tuto-
res e formadores mediante trocas intensivas;

•	 a presença dos docentes-formadores, que também interagiram dire-
tamente	com	as	professoras-alunas	mostrou-se	relevante	na	qualifi-
cação do trabalho;

•	 a opção por materiais digitais mostrou-se importante para pro-
mover a alfabetização e o letramento tecnológico, bem como uma 
cultura digital no curso e nas escolas das professoras-alunas;
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•	 as formas de mediação, na direção do diálogo, da problematização 
e	do	apoio	às	construções	são	uma	das	condições	mais	importantes	
para promover a interação e a aprendizagem;

•	 é fundamental acompanhar e apoiar as equipes docentes que iniciam 
o trabalho a distância para que se estabeleça a mudança da “cultura 
presencial” para a “cultura do trabalho em EAD”; 

•	  observou-se que é importante criar nos polos de apoio presencial 
uma série de atividades culturais/educativas  para além do currícu-
lo	específico	do	curso	que	criem	uma	espécie	de	“ambiência	univer-
sitária”;.  nessa primeira edição essa “ambiência” não pode ocorrer 
de forma intensiva já que os polos estavam em formação e ainda não 
apresentavam	as	condições	necessárias	para	tal;

•	 é também essencial realizar pesquisas que acompanhem o 
desenvolvimento do curso para avaliar o modelo de curso e a prática 
do	modelo	e	identificar	os	impactos	do	curso	sobre	os	seus	alunos.

No momento atual, além da preparação da nova edição do curso, pre-
vista para 2014/1, planeja-se uma pesquisa acompanhando  as professoras-
-alunas egressas, focando, principalmente, na continuidade da formação e 
nas	repercussões	dessa	formação	nas	escolas,	seja	na	melhoria	da	gestão	das	
escolas nas quais as professoras-alunas egressas atuam, seja na qualidade das 
práticas pedagógicas e aprendizagens dos seus alunos. 
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CAPÍTULO 2

A tutoria no curso de pedagogia  
a distância da UFRGS 
Mariangela Lenz Ziede, Rosane Aragón, Crediné S.de Menezes  
e Simone Bicca Charczuk 

Introdução

O trabalho de tutoria em cursos a distância não encontra uma con-
sensualidade	na	 literatura	especializada.	 	Essa	polissemia	reflete	diferentes	
concepções	de	tutoria,	conforme	o	modelo	de	EAD	adotado.	Cada	modelo,	
seguindo sua concepção de aprendizagem e do papel da docência neste pro-
cesso, estabelece um elenco de atividades e formas de trabalho diferenciadas 
a	serem	desempenhadas	pelos	membros	da	equipe	e,	mais	especificamente,	
pelos tutores.

Neste artigo, apresentamos a concepção e a organização do trabalho de 
tutoria no contexto do Projeto PEAD, um curso para formação de professores 
em	serviço,	oferecido,	em	sua	primeira	versão,	de	2006/2	a	2011/1.	Nas	seções	
a seguir apresentamos o contexto do curso, a concepção e o desenvolvimen-
to de tutoria, o processo de formação, a avaliação do trabalho de tutoria no 
contexto	do	PEAD	e,	por	fim,	fazemos	algumas	reflexões	sobre	o	processo	de	
construção da função pela equipe. 

O Projeto PEAD

O PEAD é um curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a 
distância, para formação em serviço de professores da rede pública de ensino. 
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Em sua primeira edição, o público atendido foi formado por professores de 
escolas localizadas em cinco municípios-polo (Alvorada, Gravataí, Sapiran-
ga, São Leopoldo e Três Cachoeiras) e suas circunvizinhanças. 

Considerando	a	especificidade	que	deve	caracterizar	um	processo	que	é,	
ao mesmo tempo, de formação inicial e continuada de professores, bem como 
de  estudos e pesquisas realizados na UFRGS sobre formação de professores 
em contextos digitais, o currículo do PEAD foi concebido de maneira interdis-
ciplinar, organizado em eixos temáticos, e com uma contínua interlocução en-
tre as diversas etapas da formação. As disciplinas clássicas foram substituídas 
por campos de conhecimento, agregando as disciplinas com maior potencial 
de integração, dando origem às interdisciplinas. Complementando, foi con-
cebida uma interdisciplina denominada Seminário Integrador, com o objetivo 
de facilitar o diálogo entre as interdisciplinas e, ao mesmo tempo, favorecer 
o desenvolvimento de atividades articuladoras. Para favorecer esta intenção, 
essa interdisciplina teve continuidade em todos os eixos e sua equipe docente, 
em cada polo, foi constituída pelos mesmos membros, ao longo do curso.

Seguindo	as	orientações	legais,	cerca	de	20%	da	carga	horária	semes-
tral foi realizada em atividades presenciais, com encontros dos professores 
e tutores com os alunos, nos polos. As demais horas, cerca de 80% do total 
de 3.225 horas, correspondendo a 215 créditos, integralizados no período de 
nove semestres, foram desenvolvidas em atividades individuais e cooperati-
vas, realizadas em ambientes digitais, de formas síncronas e assíncronas. Os 
recursos pedagógicos interativos, para apoio às interdisciplinas, foram pro-
duzidos em formato digital e disponibilizados na web.

Em geral, as propostas de atividades partiam de realização de práticas 
em salas de aula, a partir das quais aconteciam os debates, as trocas de ex-
periências,	o	confronto	de	ideias	e	a	análise	à	luz	das	contribuições	teóricas.	
Este	movimento	 convergia	 então	 para	 uma	 ressignificação	 das	 práticas	 de	
cada professora-aluna.
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Abordagem Metodológica

O curso foi desenvolvido segundo a metodologia interacionista-proble-
matizadora que é representada, principalmente, pelas seguintes estratégias:

Estratégias de problematização e provocação: nestas estratégias a 
equipe	docente	 questiona,	 convidando	 os	 alunos	 à	 reflexão	 aprofundada	 e	
crítica sobre os pressupostos e as práticas convencionais. Incentiva as “explo-
rações”	de	ideias,	de	recursos	tecnológicos	e	de	ações	práticas	desenvolvidas,	
promovendo	 reflexões	 sobre	 essas	 ações	 e	pensamentos.	 Solicita	 esclareci-
mentos	e	justificativas	de	maneira	que	o	aluno	desenvolva	a	argumentação.	

Estratégias de apoio à reconstrução: estas estratégias complementam 
a de problematização e provocação, pois se o docente atua no sentido de de-
sequilibrar as certezas, propiciando que o aluno pense em novas heurísticas, 
ele também apoia a aprendizagem, sugerindo textos, sites,	 enfim,	materiais	
para o embasamento da atividade que está sendo proposta. Esse tipo de inter-
venção tem como objetivo colocar em circulação ideias teóricas que possam 
ampliar a discussão. Considerando que os docentes assumem uma postura 
não	diretiva,	essas	ideias	não	são	apresentadas	como	verdades,	ficando	expli-
citado que se trata de postura interpretativa do docente frente aos conceitos 
e ideias. (NEVADO et al., 2006b) 

As Equipes Docentes

O trabalho pedagógico foi desenvolvido por professores, tutores de 
sede (tutores a distância) e tutores de  polo (tutores presenciais). Os tu-
tores de sede atuavam diretamente nas interdisciplinas, enquanto os tuto-
res presenciais trabalhavam no polo, vinculados à interdisciplina Seminário 
Integrador.
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As equipes docentes do polo eram constituídas pelos docentes das di-
versas interdisciplinas, juntamente com os tutores de polo e coordenadas por 
um professor membro da equipe do Seminário Integrador no polo.

As equipes docentes de interdisciplina eram compostas pelos docen-

tes que atuavam em uma mesma interdisciplina (um docente em cada polo) e 

pelos tutores de sede, sendo esta a equipe responsável pelo desenvolvimento 

da proposta de trabalho, de forma articulada como as demais equipes.  

O Processo Avaliativo

O processo avaliativo era realizado em dois níveis complementares: a 
trajetória de aprendizagem das professoras-alunas no desenvolvimento das 
interdisciplinas e a avaliação integrada. Essa forma de avaliação (integrada) 
contava com a participação de toda equipe docente, sob a coordenação do 
Seminário Integrador.	O	foco	dessa	avaliação	era	apoiar	a	reflexão	das	profes-
soras-alunas em torno do desenvolvimento do semestre. O ponto central de 
apoio era o desenvolvimento de um portfólio de aprendizagem, desenvolvido 
ao	longo	do	semestre.	Sobre	este,	o	aluno	era	convidado	a	fazer	reflexões	in-
tegradoras a partir de uma proposta de trabalho da equipe docente do curso 
como um todo. 

Ao	final	de	cada	semestre	era	realizado	um	seminário	de	avaliação	no	
qual cada professora-aluna produzia um texto, que, depois de comentado pe-
los docentes e revisado pelas professoras-alunas1,	era	apresentado	em	sessões	
públicas realizadas nos polos.

1  Optamos por utilizar a expressão professora-aluna, no feminino, visto que, no curso, dos 400 alunos, 
390 são mulheres. Assim, com essa expressiva maioria não  nos sentimos ferindo a convenção da língua.
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A Comunicação e Interação a Distância

O trabalho a distância foi realizado com a participação intensiva dos 
tutores e professores, buscando manter um diálogo continuado, complemen-
tado	pelo	oferecimento	de	sugestões	e	encaminhamentos	necessários	ao	pros-
seguimento	dos	trabalhos	e	às	reconstruções	necessárias	em	cada	caso.	Para	
viabilizar esta contínua interlocução, foram utilizadas diversas ferramentas 
de apoio ao trabalho cooperativo, tais como o ambiente ROODA2, blogs, wikis, 
fóruns e e-mail. Uma forma de gerar maior aproximação e melhorar as intera-
ções	foi	obtida	com	ferramentas	ágeis	de	comunicação	interpessoal	como,	por	
exemplo, o sistema Messenger (MSN) de troca de mensagens. 

O Trabalho de Tutoria

O trabalho de tutoria foi organizado no PEAD em duas grandes verten-
tes: a Tutoria nos Polos (presencial) e a Tutoria de Sede (tutoria a distância).  
Enquanto a Tutoria de Polo tinha como missão primordial facilitar a inte-
gração dos indivíduos com os objetos de estudo das diferentes disciplinas e 
apoiá-los no uso da tecnologia,   a  Tutoria de Sede tinha como missão pri-
mordial o suporte pedagógico para o desenvolvimento das interdisciplinas. 
Na prática, os tutores realizaram um trabalho integrado de apoio, buscando 
proporcionar	a	cada	professora-aluna	as	condições	necessárias	para	o	desen-
volvimento de suas atividades no curso, em consonância com suas diretrizes, 
notadamente a metodologia interacionista-problematizadora.

2  Acessível em (www.ead.ufrgs.br/rooda).
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Perfil dos tutores

O grupo constituiu-se por 60 tutores, sendo 54 do sexo feminino e  6 
do sexo masculino. A média de idade dos tutores, situava-se em torno de 34 
anos, sendo a idade mínima 24 anos e a máxima 65 anos. Dos 60 tutores que 
atuaram no PEAD, 47% eram  especialistas, 13% mestrandos, 27% mestres e 
13% estavam cursando o doutorado.  

Tutoria de Sede

Os tutores de sede tinham formação em pedagogia ou outra licenciatu-
ra e, nesses casos, alguns apresentavam formação em Educação em nível de 
mestrado ou doutorado, estando, portanto, aptos a acompanhar as interdis-
ciplinas	do	curso.	Salvo	algumas	exceções,	os	 tutores	 trabalharam	durante	
todo o curso e, na medida do possível, em um mesmo polo, o que lhes permi-
tiu conhecer e acompanhar as professoras-alunas, desde os primeiros passos 
até o desenvolvimento do Estágio Docente e do Trabalho de Conclusão.

Assim, tinha-se para cada polo uma equipe de Tutores de Sede e em 
cada	semestre	esta	equipe	se	organizava	para	manter	um	vínculo	específico	
com cada docente de uma determinada interdisciplina, dando suporte ao de-
senvolvimento de sua proposta pedagógica.

A sua atuação pedagógica pode ser sintetizada da seguinte forma:

Trabalhar a partir da pedagogia da pergunta, propon-
do questionamentos que apoiem os alunos na identi-
ficação	de	possíveis	contradições	ou	inconsistências	
em	suas	produções	vinculadas	às	atividades	de	uma	
interdisciplina. (NEVADO et al., 2006b. p 27) 
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Este	trabalho	subtende	que	não	basta	ao	tutor	verificar	se	uma	ativida-
de foi cumprida ou não. É necessário que ela seja revisada e que um feedback 
seja apresentado através de “pareceres” que apoiem o aprendizado, propondo 
sempre	questões	que:

•	 Apoiem	o	aluno	na	identificação	de	inconsistências,	quando	for	o	
caso;

•	 ajudem	o	aluno	a	perceber	outras	situações	relevantes	no	contexto	
da atividade em desenvolvimento;

•	 ofereçam suporte ao prosseguimento da atividade do aluno, seja 
através	de	reconstruções	seja	através	de	novas	explorações.

As	intervenções	no	desenvolvimento	das	atividades	seguiam	uma	con-
cepção que era planejada pelas equipes docentes, onde cabia, aos docentes 
e aos tutores, diferentes níveis de intervenção. Os tutores eram orientados 
pelos professores quanto às formas de feedback adequadas às diferentes ativi-
dades	e,	em	situações	imprevistas,	eles	entravam	em	contato	imediato	com	os	
professores para encontrar uma forma adequada para a intervenção, buscan-
do com isso um melhor suporte às professoras-alunas.

A articulação entre tutores das diversas interdisciplinas foi fundamen-
tal para outra atividade, a de apoio à articulação entre as professoras-alunas, 
buscando	 identificar	 possíveis	 recomendações	 de	 parcerias,	 percebendo	 e	
indicando	as	possíveis	aproximações	na	formação	de	grupos,	consideradas	as	
características das professoras-alunas e a natureza de suas classes de atuação 
docente.

Assim, o trabalho de tutoria era feito de forma continuada, oferecendo 
feedback cada vez que uma professora-aluna dava andamento em suas produ-
ções.	Para	 tanto	 se	 fazia	necessário	um	 trabalho	diário	do	 tutor	que,	 além	
de	apresentar	pareceres	sobre	as	produções,	realizar	comentários,	mantinha	
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um contato direto de esclarecimento e apoio, utilizando, principalmente, 
ferramentas	de	comunicação	síncrona,	atendendo	em	um	horário	específico,	
planejado	para	esta	finalidade.

O incentivo, os lembretes quanto ao calendário e o convite ao prosse-
guimento das atividades acadêmicas faziam também parte da atividade da 
tutoria.	Para	materializar	estas	ações	usavam-se	todos	os	recursos	disponí-
veis, desde a colocação de recados no portfólio, e-mail, chamadas no sistema 
de mensagem instantânea e, quando necessário, o telefone.  Em um curso de 
formação em serviço para pessoas com idade média de 36 anos (ao iniciar o 
curso) e que trabalhavam em média 35 horas por semana, e que, pela primeira 
vez, estavam usando as TDIC para mediação em um curso completo de nove 
semestres, esta atividade era fundamental. O contato individualizado, o vín-
culo, a cumplicidade eram uma função imprescindível para lembrar a todos  
as conquistas já obtidas e a importância de ir em frente.

Para que isso pudesse acontecer, fazia-se necessário o suporte de um 
mapa de acompanhamento (um documento de edição cooperativa na web), 
que era construído pelo coletivo de tutores, com a coordenação da equipe do 
Seminário Integrador. Este mapeamento servia para dar visibilidade ao anda-
mento das atividades (cumprimento do calendário, necessidade de revisão, 
etc.) tanto às próprias professoras-alunas quanto aos tutores e professores. 

A tutoria do Seminário Integrador, além do apoio ao desenvolvimento 
específico	da	 interdisciplina,	 realizava	 a	 importante	 função	de	dar	 	 supor-
te	à	avaliação	integrada	do	eixo,	ao	final	do	semestre.	Esta	função	consistia	
no acompanhamento do portfólio individual de aprendizagens ao longo do 
semestre	e	que	se	consolidava	na	construção	do	documento	avaliativo	final	
individual, posteriormente apresentado em um workshop.

A equipe de tutoria de cada polo participava do Workshop de Avalia-
ção Integrada, formando banca de avaliação em parceria com um professor. 
Antecipando o Workshop, juntamente com o professor parceiro, os tutores 
participavam da leitura do documento avaliativo individual e da construção 
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das	 recomendações	 e	 do	 atendimento	 individualizado,	 apoiando	os	 alunos	
em	suas	reconstruções,	buscando,	com	isso,	a	qualificação	da	versão	final	do	
documento. Na sequência, a equipe oferecia suporte à organização da apre-
sentação	oral	individual	e	finalmente,	participava	da	sessão	de	apresentação	
oral. 

Tutoria de Polo

A Tutoria de Polo (tutoria presencial) era realizada em espaço físico 
oferecido pela prefeitura do município sede do polo, dotado de infraestrutu-
ra tecnológica – computadores de última geração com acesso à internet em 
banda larga, biblioteca, sala para encontros presencias coletivos e salas para 
atendimento individual. O trabalho era realizado diariamente, principalmen-
te	nos	horário	vespertino	e	noturno	e	tinha	por	finalidade	principal	servir	de	
base de apoio à integração das professoras-alunas ao curso, principalmente 
nos semestres iniciais, quando não existia a familiaridade com a concepção 
do PEAD e com o uso intensivo das TICs.  

No esforço inicial de integração, os tutores de polo desempenharam uma 
importante função na aproximação das professoras-alunas com os ambientes 
virtuais propostos pelo curso. Essa “alfabetização tecnológica” se constituiu 
em	um	grande	desafio,	superado	com	determinação	pelas	equipes	de	polo	com	
o suporte a distância dos professores e tutores de sede. Nesta fase inicial, a 
ambiência	no	polo	e	a	interação	com	o	tutor	presencial	configuravam-se	como	
um	necessário	apoio	concreto	para	a	criação	de	uma	identificação	com	o	curso.

Por ser um curso de formação em serviço, era fundamental que este 
contato fosse realizado por pessoas com formação adequada, conhecimento 
do	funcionamento	das	redes	públicas	de	ensino	e	das	especificidades	da	do-
cência nestas redes. 
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Este	perfil	mostrou-se	fundamental	para	esclarecer,	às professoras-alu-
nas,	as	questões	relacionadas	com	a	interação	entre	curso	e	trabalho,	já	que	a	
proposta pedagógica do PEAD pressupunha essa estreita ligação, manifesta 
no seu princípio de articulação do fazer (nível da prática pedagógica) e do 
compreender (nível da teoria). Sendo também professores da rede pública, 
residentes no município, os tutores de polo tinham amplo conhecimento dos 
detalhes necessários para facilitar a integração do aluno com o curso e deste 
com o seu trabalho, intercedendo, quando necessário, junto às equipes ges-
toras das escolas. 

Superados	os	desafios	iniciais,	os	tutores	de	polos	puderam		dedicar-se	
mais ao acompanhamento individual das professoras-alunas. Um instrumen-
to imprescindível para esta função foi a construção e o acompanhamento das 
atividades de organização do tempo. Essa atividade levou muitas professoras-
-alunas a reprogramarem suas vidas, uma vez que o tempo disponível, muitas 
vezes, não se mantinha compatível com os requisitos do curso. Esse traba-
lho, em parceria com o Seminário Integrador, teve continuidade durante todo 
o curso e foi por certo um elemento importante na garantia da qualidade das 
aprendizagens e da prevenção da evasão.

A aproximação das professoras-alunas com as propostas pedagógicas 
das interdisciplinas também se constituiu em uma função importante. Para 
realizá-la o tutor de polo mantinha estreito vínculo com os tutores de sede, 
buscando estratégias para favorecerem a aprendizagem das professoras-
-alunas.  Embora houvesse uma interação sistemática com o tutor de sede e 
com os professores, via ambientes digitais, a proximidade física do tutor de 
polo e o seu conhecimento da realidade das professoras- alunas mostraram-se 
indispensáveis. 

O acolhimento das inseguranças, o incentivo ao prosseguimento no 
curso, o oferecimento de ajuda, a busca de cada professora-aluna que amea-
çava fraquejar, seguido do apoio às retomadas, por certo contribuíram para o 
aumento	da	autoestima,	da	confiança	e	do	estabelecimento	da	rede	de	apren-
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dizagem,	vitais	para	que	as	professoras-alunas	conseguissem	chegar	ao	final	
do curso. 

Com	o	desenrolar	do	curso,	muitas	das	dificuldades	das	professoras-
-alunas foram atenuadas e os tutores de polo puderam juntar esforços com os 
tutores	de	sede,	auxiliando	na	revisão	das	produções	das	professoras-alunas.

Formação dos Tutores 

Para	a	realização	das	funções	de	tutoria	descritas	acima,	fez-se	necessário	
oferecer formação aos tutores, tendo como eixo central o apoio à construção 
individual da concepção de tutoria proposta no projeto pedagógico do PEAD.  

Antecipando o início do curso, foi realizada a primeira formação com 
carga	horária	de	160	horas,	privilegiando	as	dimensões	teórico-metodológicas	
e	tecnológicas	da	tutoria.	Com	o	início	do	curso,	estas	formações	passaram	
a ser semanais ou quinzenais e, a partir do terceiro semestre, foi iniciado o 
Curso de Especialização em Tutoria (ESPEAD).

O ESPEAD foi pensado como um espaço de formação continuada dos 
tutores. Essa formação foi desenvolvida a partir da formação de redes de in-
teração, privilegiando uma formação fundamentada na forte interação entre 
teoria	e	prática,			e	das	ações	de	tutoria.	

O	 currículo	 do	 ESPEAD	 foi	 planejado,	 considerando-se	 as	 flexibili-
zações	necessárias	às	mudanças	esperadas	no	contexto	de	um	curso	que	se	
fundamenta numa construção coletiva.  Ou seja, se reconstrói coletivamente 
a partir do seu projeto pedagógico, das experiências e das demandas que sur-
giam no percurso do PEAD. Esse espaço foi fundamental para as trocas, para 
reuniões,	para	os	estudos	teóricos	e	para	a	construção	de	um	espaço	de	tuto-
ria que seguiu a mesma arquitetura do PEAD. Essa formação se desdobrou em 
três eixos, como se descreve a seguir.
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Oficinas tecnológicas	–	Essas	oficinas	privilegiavam	a	apropriação	
tecnológica, porém sem que houvesse uma dissociação entre a aprendi-
zagem tecnológica e a aprendizagem teórico-metodológica. Para opera-
cionalizar	essa	articulação,	as	oficinas	ocorriam	como	apoio	às	atividades	
previstas. Na primeira formação, os participantes realizaram atividades 
presenciais e a distância, nas quais se apropriaram de ambientes e fer-
ramentas	 que	 seriam	 usadas	 no	 decorrer	 do	 curso.	 Essas	 oficinas	 conti-
nuaram a acontecer na medida em que novas tecnologias precisavam ser 
introduzidas no curso.

Formação específica nas interdisciplinas  – No início de cada eixo 
temático,	ocorria	uma	formação	específica	em	cada	uma	das	interdisciplinas.	
Essas	 formações	tinham	a	 função	de	agrupar	professores	e	tutores.	Mesmo	
os tutores que não atuariam diretamente na tutoria de determinada inter-
disciplina participavam da formação. Nela, os professores apresentavam os 
materiais que seriam propostos às professoras-alunas, sendo, então, experi-
mentados e avaliados pelos tutores, que registravam no pbworks3 suas consi-
derações	e	discutiam	com	os	professores	sobre		as	atividades.	A	partir	dessas	
discussões,	alguns	dos	materiais	eram	repensados	pelos	professores,	visando	
à	 sua	adequação.	É	 imprescindível	que	o	 tutor	participe	dessas	discussões	
sobre os materiais e tenha acesso a eles antes do início do trabalho, pois ele 
só vai poder questionar e interagir com as professoras-alunas, se conhecer as 
atividades que estão sendo solicitadas. Muito mais do que realizar leituras ou 
participar dos encontros de formação, trata-se de um constante “re-pensar” e 
“re-fazer” a atividade de tutoria.

Seminários teórico-metodológicos – Esses seminários contemplavam 
estudos e debates interdisciplinares que visavam à discussão das arquiteturas 
pedagógicas utilizadas no curso, bem como à apropriação de metodologias de 
interação	que	permitissem	ao	tutor	uma	ação	reflexiva.

3  O PBworks (antes conhecido por PBwiki) é uma ferramenta eletrônica gratuita para construção de 
páginas web de fácil manejo e uso por usuários leigos. Ela permite que múltiplos usuários editem e 
alterem	seu	conteúdo	através	de	um	sistema	de	múltiplas	autenticações	simultâneas. 
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Uma das atividades desenvolvida nesse seminário, que trazemos para 
ilustrar, foi a discussão em grupo sobre as principais características que um 
tutor	deveria	apresentar.	Após	o	levantamento	das	atribuições,	que	julgavam	
ser parte da função de tutor, cada grupo apresentou-o aos colegas, e com-
pilamos as características que eram comuns. As principais características 
elencadas para a função do tutor foram:

•	 Colaborar para a construção de uma comunidade de aprendizagem;

•	 dispor de tempo para atender às professoras-alunas;

•	 valorizar as práticas das professoras-alunas;

•	 promover o desequilíbrio das certezas;

•	 instigar	a	busca	de	informações	sem	dar	respostas	prontas;

•	 conhecer os conteúdos trabalhados;

•	 adequar a linguagem na mediação docente/tutor e tutor/
professora-aluna;

•	 ter atitude de cooperação e colaboração com os colegas tutores e 
professores;

•	 ter habilidade tecnológica para usar as ferramentas e os AVAS uti-
lizados no curso;

•	 ter comportamento ético.

Essas características foram amplamente discutidas no grupo – uma 
prática	muito	presente	nas	formações,	em	que	todos	têm	espaço	para	expor	
suas ideias. Se alguma estratégia não está funcionando, discute-se para pro-
curar	soluções.	
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Metodologia de Trabalho

As	formações	foram	desenvolvidas	a	partir	de	redes	de	interação	e	comu-
nidades de aprendizagem com base na interdisciplinaridade e na construção 
cooperativa do conhecimento, privilegiando uma formação fundamentada na 
forte	interação	entre	teoria	e	prática	a	partir	das	ações	de	tutoria.	

Conforme referem CHARCZUK  e MARQUES  (2009b), o fato dos tu-
tores exercerem a tutoria ao longo dos nove semestres, acompanhando inter-
disciplinas que poderiam trazer conteúdos diversos de sua área de formação 
inicial,	 reafirma	a	 importância	da	 formação	dos	 tutores.	Além	disso,	o	 fato	
de acompanharem as atividades destas interdisciplinas implica  aproximação 
com a ideia de interdisciplinaridade. Nesse estudo, as autoras concluíram que 
os tutores fazem uma ligação entre essa ideia e o conteúdo curricular propos-
to no curso e também com o trabalho em equipe, sendo debatida por eles a 
necessidade de formação de equipes para possibilitar a efetivação do trabalho 
interdisciplinar.

No tocante ao uso da tecnologia, este esteve sempre aliado à teoria e aos 
conteúdos que estavam sendo estudados. Esta é uma abordagem presente nas 
formações	e	nas	atividades	desenvolvidas	com	as	professoras-alunas,	sempre	
se vinculando a tecnologia ao contexto. É mais relevante compreender o fun-
cionamento das ferramentas que treinar para o uso. 

De acordo com o estudo proposto por CHARCZUK  e MARQUES  
(2009a), os tutores apontam como aprendizagens desenvolvidas, ao longo do 
curso,  maior conhecimento sobre os conteúdos das diversas interdiscipli-
nas,  compreensão mais ampla sobre o desenvolvimento e aprendizagem das 
professoras-alunas,	e	da	própria	função	de	tutor.	Como	desafios	e/ou	dificul-
dades, os tutores referem  à apropriação da função de tutor e  à integração 
com a equipe, sendo que para superá-los engajam-se no estabelecimento de 
diálogo com professores e colegas.
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Nos estudos sobre a construção da função dos tutores do PEAD (ZIEDE, 
2008) o conceito de “tomada de consciência” (PIAGET, 1977) adquire gran-
de importância, pois oferece os meios para se compreender como os tutores, 
envolvidos no estudo, conseguem evoluir em direção à construção de outras 
perspectivas de formação de professores e no entendimento da metodologia 
do	curso.	A	tomada	de	consciência	auxilia	o	“re-pensar”	das	ações	pedagógicas	
da	função	do	tutor	nas	interações	com	as	professoras-alunas	do	PEAD.		Nestes	
estudos	a	autora	constatou	modificações	importantes	no	tipo	de	feedback  rea-
lizado pelos tutores durante os quatro primeiros semestres do curso.  A maior 
parte	dos	tutores	realizou	sistematicamente	intervenções	que	desafiaram	os	
alunos na direção da autoanálise e teorização sobre suas práticas, bem como 
apresentou maior facilidade no apoio ao processo de reconstrução.

Avaliação da Atividade de Tutoria

A avaliação do trabalho era realizada em três diferentes perspectivas: 
pelos próprios tutores no contexto do curso de especialização, pelos pro-
fessores	parceiros	 ao	final	 da	 cada	 semestre	 e	 pelas	professoras-alunas	 em	
alguns	semestres	específicos.

A avaliação no contexto do ESPEAD buscava fortalecer a formação e 
dar suporte à apropriação continuada da função de tutoria. Era realizada 
por três atores: pelo indivíduo, pelos pares e pelo professor orientador. Essa 
avaliação tomava por base um quadro de categorias e indicadores construído 
de	forma	cooperativa.	As	categorias	identificadas	foram:	a)	prática	das	con-
cepções	e	metodologias	do	PEAD;	b)	atendimento	aos	alunos;	c)	interações	
com	professores	e	tutores;	d)	fluência	na	telemática;	e	e)	atitude	profissional.

A avaliação dos professores parceiros (interdisciplinas) era realizada  
com	a	coordenação	através	de	um	formulário	com	questões	referentes	a	tópi-
cos como:
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•	 Frequência de acesso para dar feedback às professoras-alunas;

•	 qualidade do feedback;

•	 acompanhamento da realização de atividades pelos alunos;

•	 disponibilidade	e	participação	nas	reuniões	de	equipe;

•	 atitude de cooperação e de colaboração;

•	 iniciativa	para	ajudar	os	estudantes	nas	suas	dificuldades;

•	 interesse e atitude na autocapacitação e participação em atividades 
de formação;

•	 integração com a equipe de tutores;

•	 integração com os professores;

•	 atendimento	adequado	e	em	tempo	das	solicitações	dos	docentes;

•	 fluência	tecnológica	adequada	para	dar	apoio	aos	estudantes	no	uso	
dos ambientes e artefatos requeridos por sua interdisciplina;

•	 e	por	fim,	uma	 indicação	do	 interesse	em	uma	parceria	em	novas	
oportunidades.

Foram	ainda	realizadas	avaliações,	buscando	conhecer	o	grau	de	satis-
fação das professoras-alunas com respeito às equipes de tutoria (polo e sede). 
Nestas,	 levantou-se	 aspectos	 tais	 como,	 a	 formação	 pedagógica,	 a	 fluência	
tecnológica, o grau de disponibilidade, a presteza do atendimento e o grau 
de “urbanidade”. 

Considerações Finais 

Os estudos sobre a tutoria no PEAD possibilitaram um olhar sobre 
esta	função	ainda	em	construção.	Ao	acompanhar	as	interações	dos	tutores	
desde	o	início	do	curso,	percebemos	o	quanto	eles	foram	modificando	suas	
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concepções	 e	 seus	modos	de	 interação	no	processo	de	 interlocução	para	 a	
elaboração-execução das atividades com as professoras-alunas. A percepção 
dessas	transformações	se	deu	a	partir	do	acompanhamento	das	interações,	dos	
retornos das professoras-alunas e da participação na formação continuada.

Para que ocorra um trabalho em equipe, os tutores necessitam ter um 
bom	relacionamento	tutor/professor/aluno.	As	reuniões	com	os	professores,	
tutores	e	coordenadores	foram	fundamentais	para	“afinar”	esse	trabalho.	O	
vínculo afetivo que os tutores estabeleciam com as professoras-alunas foi es-
sencial para este trabalho, pois os professores das interdisciplinas atuavam 
em	semestres	específicos,	enquanto	os	tutores	seguiam	no	acompanhamento,	
sendo estes os parceiros, com os quais as professoras-alunas compartilhavam 
suas	experiências,	suas	dificuldades,	seus	potenciais	e	suas	angustias.	

O trabalho do tutor, consoante com sua natureza docente, requer 
muito mais que o conhecimento sobre um campo de estudo. Para encontrar 
o momento mais adequado para uma intervenção, é preciso estar ciente da 
situação	e	conhecer	o	perfil	e	a	história	de	vida	de	cada	professora-aluna.	Este	
trabalho demanda organização de tempo, conhecimento pedagógico, tecno-
lógico e capacidade para planejar estratégias de intervenção. 

Para	 realização	 de	 intervenções,	 tanto	 online como presenciais, é ne-
cessária muita habilidade, pois problematizar, esclarecer dúvidas, auxiliar 
as	 construções	 e	 acompanhar	 postagens	 são	 atividades	 desempenhadas	
diariamente. 

A estratégia adotada no projeto mostrou-se adequada, pois na medida 
em que os tutores também faziam uma formação em serviço podiam perceber, 
com	maior	 sensibilidade,	 as	dificuldades	das	professoras-alunas.	O	 fato	de	
suas	interações	serem	supervisionadas	dava-lhes	mais	segurança,	ao	mesmo	
tempo	em	que	possibilitava	um	contínuo	processo	de	reflexão.

No decorrer do trabalho, os tutores tomaram consciência das carac-
terísticas do Curso baseado na proposta interativa e construtivista, pouco 
adotada	na	maioria	das	instituições.	Também	perceberam	a	importância	do	
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vínculo e da troca com seus colegas e com os professores. Os tutores caminha-
ram na direção do fortalecimento da comunidade de aprendizagem no curso e 
fora dele, pois muitos trabalhavam em escolas e universidades, levando, desta 
maneira, o trabalho inovador do PEAD para seus alunos. 
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CAPÍTULO 3
Seminário Integrador, no polo de 
Alvorada: um estudo de caso
Iris E. T. Costa e Beatriz C Magdalena

Introdução

Neste artigo pretendemos retraçar as propostas de trabalho e as estra-
tégias	usadas,	no	Polo	de	Alvorada,	nas	sucessivas	versões do Seminário Integra-
dor, interdisciplina que acompanhou os alunos ao longo dos nove semestres 
que compuseram o primeiro curso de Pedagogia – Licenciatura na Modali-
dade a Distância (PEAD) da Faculdade de Educação da UFRGS. (BORDAS; 
CARVALHO; NEVADO, 2005).

Pretendemos,	também,	refletir	sobre	os	processos	que	ali	foram	tecidos	
com a intenção de desenvolver novas competências e conhecimentos com as 
professoras-alunas	e	identificar	os	resultados	e	impactos	destas	novas	com-
petências na reconstrução e recriação de suas práticas na escola.

Para facilitar a compreensão deste estudo, é importante ressaltarmos 
alguns aspectos do cenário no qual o Seminário Integrador esteve inserido e que 
influenciaram	fortemente	seus	diferentes	encaminhamentos	e	processos.

O Cenário Geral  – PEAD

Este curso, iniciado em agosto de 2006, estendeu-se até dezembro de 
2010, abarcando um universo de cerca de 400 alunos distribuídos em cin-
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co polos, criados para apoiar o curso, sediados nos municípios de Alvorada, 
Gravataí, Sapiranga, São Leopoldo e Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul. 
Todos os alunos eram professores leigos em efetivo exercício em escolas pú-
blicas estaduais e municipais, localizadas em um destes cinco municípios ou 
próximas a eles. Esse fato tornou o curso original desde o nascedouro por 
caracterizá-lo, simultaneamente, como um curso de graduação em serviço e 
como uma formação continuada de professores.

O PEAD foi desenvolvido no sistema bimodal, com alguns encontros 
presenciais, mas com ênfase maior na modalidade a distância, apoiada for-
temente no uso das tecnologias digitais como meios de comunicação para 
incrementar	interações	multidirecionais	entre	professores,	alunos	e	tutores.	
A	ideia	subjacente	era	aprofundar	o	jogo	de	inter-relações	entre	as	práticas	já	
exercidas pelas professoras-alunas em suas salas de aula e a teoria presente 
nos diferentes componentes curriculares, para favorecer a articulação destes 
entre si, ao longo do curso. Dessa forma, era exigida, esporadicamente, a pre-
sença simultânea dos alunos, professores e tutores no espaço real, em encon-
tros que aconteciam nos polos e, sistematicamente, a presença síncrona ou 
assíncrona destes atores nos espaços virtuais privilegiados pelo curso, para 
participações	interativas	online. 

Cabe ressaltar que no período de planejamento do curso tomamos em 
consideração a possibilidade de ter como alunos um grupo há muito afastado 
de	cursos	de	atualização	profissional	e,	provavelmente,	com	reduzido	conhe-
cimento e acesso a recursos informáticos. Por outro lado, sabíamos, também, 
que o corpo docente contava com um grande número de professores e tutores 
que faziam sua primeira incursão em educação a distância. Estas circunstân-
cias assinalavam a possibilidade de tensionamentos ao longo do curso, em 
ambos os lados, como de fato aconteceu. 

Neste contexto, o Seminário Integrador foi projetado para ser um elemen-
to	agregador,	tendo	como	intenções	favorecer	as	interações	entre	professores,	
tutores	e	alunos	e	facilitar	a	integração	das	diferentes	ações	das	interdiscipli-
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nas. Para isso, o Seminário Integrador	teria	que	funcionar	como	um	fio	condu-
tor, acompanhando os alunos ao longo de todos os semestres e os professores 
no	semestre	em	que	ingressavam	no	curso,	trazendo-lhes	informações	acerca	
das	características	e	necessidades	específicas	do	grupo	de	professoras-alunas	
de cada polo.

Em outras palavras, podemos dizer que o Seminário Integrador foi pen-
sado	 como	 um	 espaço	 desafiador,	 articulador	 e	 organizador	 de	 diferentes	
propostas e processos capazes de:

•	 Favorecer a apropriação tecnológica com ênfase nos ambientes 
virtuais;

•	 desenvolver competências propulsoras de atitudes investigativas, 
necessárias ao trabalho como professor;

•	 intensificar	e	aprofundar	um	trabalho	com	conceitos	que	extrava-
sam as fronteiras de diversos campos do conhecimento;  

•	 incentivar o uso inovador das tecnologias como aluno e como 
profissional;

•	 promover processos de análise e síntese dos movimentos de apren-
dizagem, individuais e  grupais, realizados nos diferentes enfoques 
trabalhados em cada um dos eixos semestrais. 

Como não poderia deixar de ser, para atingir plenamente essas metas, 
a ementa do Seminário Integrador abriu espaço para certa independência entre 
os polos, possibilitando aos professores de cada um deles adequar as ativida-
des ao ritmo, interesses e necessidades do seu grupo de professores-alunos. 
Assim, o planejamento geral do Seminário Integrador foi produzido cooperati-
vamente	pela	coordenação	e	pelas	equipes	dos	cinco	polos,	mas	tomou	feições	
diferenciadas	em	suas	concretizações	em	cada	um	deles.
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Em síntese, o Seminário Integrador foi pensado como um espaço no qual 
os cursistas poderiam exercitar os elementos e competências necessários 
para levar a termo as exigências de um curso a distância com características 
interdisciplinares. Um espaço dinâmico, em parte determinado por suas ne-
cessidades, para testar e experimentar diferentes recursos e para registrar e 
refletir	sobre	as	experiências	realizadas	no	decorrer	do	curso,	evidenciando,	
nestes	registros,	as	transformações	pessoais	e	profissionais	que	(in)fluíam	no	
e para o espaço escolar.

O Cenário Específico – Polo  de Alvorada

O polo de Alvorada começou a funcionar em uma escola do município, 
tendo à disposição um laboratório de informática equipado com 20 computa-
dores ligados à internet, impressora e data show; uma ampla sala de aula pró-
xima do laboratório para abrigar a biblioteca do curso e um auditório para 
encontros	presenciais,	nos	quais	o	uso	dos	computadores	não	se	fizesse	ne-
cessário.	O	polo	ficava	aberto	nos	turnos	da	manhã,	tarde	e	noite,	tanto	para	
os alunos que não possuíam infraestrutura para acessar o curso quanto para 
atender		àqueles	que	tivessem	alguma	dificuldade	eventual	com	a	tecnologia.	
A baixa familiaridade dos alunos com a tecnologia aliada às suas cargas de 
trabalho, algumas em torno de 40 a 60h semanais, fez surgir a necessidade 
de ampliar os atendimentos para os sábados pela manhã, o que começou a 
causar transtornos na escola, em função da segurança, dado que neste dia ela 
normalmente permanecia fechada. Esta situação levou a Secretária de Educa-
ção de Alvorada, já no segundo semestre, a transferir o polo para um Centro 
Profissionalizante	do	município.

Para o apoio tecnológico aos alunos contávamos com três tutoras no 
polo, cada uma delas com uma carga horária presencial de 20 horas. Além 
das tutoras de polo, o Seminário Integrador contava com duas tutoras de 
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sede,	que	ajudavam	e	desafiavam	os	alunos	no	desenvolvimento	das	ativida-
des e trabalhos, interagindo com eles nos espaços virtuais usados pelo curso. 
Veremos,	mais	adiante,	como	esse	esquema	inicial	se	modificou	ao	longo	do	
tempo	e	trouxe	flexibilidade	para	as	funções	das	tutoras,	na	medida	em	que	
os cursistas se tornaram mais autônomos.

O curso começou em Alvorada com 71 professores-alunos, dos quais 67 
eram	mulheres.	Para	melhor	conhecê-los,	colhemos	informações	na	primeira	
semana de aula com um formulário online. Pela análise dos dados, constata-
mos que a idade média dos alunos desse polo era de 37 anos e sua carga média 
de trabalho semanal nas escolas, de 36 horas/aula.

Com relação ao uso de tecnologia, constatamos que 36,5% dos cursistas 
não possuíam endereços de e-mail, 14,3% deles sequer tinham computadores 
em casa e menos da metade (44%) tinham computadores e dispunham de co-
nexão banda larga.  Como o PEAD foi planejado para intensa interação online 
ficou	evidente	a	enorme	dificuldade	de	levar	a	termo	tal	intenção,	conforme	
podemos	ver	nos	gráficos		da	figura	1:

Figura 1: Uso de tecnologias antes do PEAD

Fonte: elaborado pelos autores

Constatamos também que 20,6% dos alunos não souberam dizer quan-
tas vezes por semana usavam o computador e 22,2% não o usavam sema-
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nalmente, evidenciando-se que, no mínimo, 42,8% dos alunos tinham pouca 
familiaridade	ou	viam	pouca	utilidade	neste	recurso	(vide	figura	2).	

Figura 2 - Uso de disonibilidade de tecnologias

Fonte: elaborado pelas autoras

O levantamento feito mostrou-nos, ainda, que a situação das escolas 
em que os cursistas atuavam não era promissora. Em 55,5% delas, não havia a 
possibilidade de uso destes recursos com os alunos, uma vez que em 46% das 
escolas os computadores eram de uso exclusivo da secretaria e em 9,5% não 
havia computadores.

Com	esses	dados,	foi	possível	identificar,	desde	o	momento	inicial,	as	
necessidades	dos	 alunos	para	 configurar	 a	 organização	 estrutural	 do	polo,	
seu papel e o das tutoras como recursos físicos e humanos essenciais para 
garantir	o	efetivo	desenvolvimento	das	ações	a	distância.	

A Organização Estrutural do Seminário Integrador 

O Seminário Integrador	do	polo	de	Alvorada	fez	uso,	do	início	ao	fim	do	
curso, de ambientes virtuais abertos e gratuitos da web 2.0, além do ROODA1, 
ambiente	virtual	de	aprendizagem	oficialmente	adotado	pela	UFRGS	para	
abrigar disciplinas ou cursos a distância, na época em que o curso iniciou. En-

1 https://www.ead.ufrgs.br/rooda/



Seminário Integrador, no polo de Alvorada:  
um estudo de caso 65

tre os ambientes virtuais utilizados, destacamos o wiki e o blog pela facilidade 
com que são editados, mantidos e por serem abertos a trocas em rede, ofere-
cendo espaços para comentários.  O wiki, por ser um meio de publicação que 
oferece	um	amplo	leque	de	recursos,	concentrou	as	solicitações,	as	tarefas	do 
Seminário Integrador,	as	informações	e	as	trocas	que	facilitaram	a	articulação	
interdisciplinar. Dessa forma, tivemos ao longo do curso um wiki do Seminário 
Integrador para cada semestre.2 Já os alunos utilizaram blogs e wikis. O blog indi-
vidual foi utilizado como espaço de registro dos processos de aprendizagem 
desenvolvidos dentro e fora do curso, enquanto o wiki, também individual, 
armazenou atividades realizadas para o Seminário Integrador e muitas vezes 
para as demais interdisciplinas.

Nossa principal intenção com o uso desses espaços públicos, além do 
espaço privado da universidade, foi colocar os alunos em contato com dife-
rentes recursos, provocando uma imersão no uso de tecnologias interativas, 
durante toda a formação, para favorecer a construção paulatina de uma base 
de apropriação tecnológica consistente que permitisse, também, evidenciar 
a	estabilidade	e	confiabilidade	destes	espaços	gratuitos.	Ao	lado	disso,	ten-
do em vista a autonomia das professoras-alunas, esta foi uma forma de lhes 
oportunizar a experiência de gerenciarem, manterem e organizarem espaços 
virtuais,	tornando-os	suficientemente	familiares	para	que	se	encorajassem	a	
também usá-los, futuramente, com seus alunos nas escolas.

Assim, desde o início do curso incluímos o uso de blogs, sediados em um 
servidor gratuito,3 nos quais os alunos eram incentivados a socializar práticas 
pedagógicas	interessantes	que	realizassem	com	seus	alunos;	a	refletir	sobre	o	
que	leram	ou	sobre	o	que	fizeram	como	formação	continuada,	fora	do	curso;	
a	relatar	descobertas,	impressões,	sensações	e/ou	desconfortos	em	relação	ao	
curso e à tecnologia. Esses registros deveriam ser feitos no mínimo uma vez 
por semana e foram implementados porque entendemos que:

2 http://peadalvorada09.pbworks.com/ em sua sidebar estão os links para os wiki dos semestres 
anteriores.
3 http://www.blogger.com
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(...) tematizar a própria trajetória, analisando os 
obstáculos	e	desadaptações	sentidas,	as	descobertas,	
as	próprias	ações,	ativa	os	esquemas	de	pensamento	
favorecendo a tomada de consciência acerca dos pro-
cessos desenvolvidos, possibilitando assim sua reor-
ganização num patamar superior de representação 
ou de conceitualização. (NEVADO, MAGDALENA e 
COSTA, 2002) 

Os blogs, durante todo o curso, funcionaram como uma espécie de 
diário de bordo dos alunos no PEAD, possibilitando, especialmente aos 
professores e tutores do Seminário Integrador, acompanhar as escolhas, os in-
teresses e a forma de pensar e de escrever de cada aluno. Nesses registros foi 
possível	tomar	ciência	de	suas	eventuais	dificuldades	e/ou	dúvidas,	agilizar	
o oferecimento de elementos de ajuda e a indicação de alternativas, ofe-
recer	respostas	às	questões	levantadas	ou	lançar-lhes	desafios,	no	sentido	
de	 aprofundarem	 suas	 reflexões	para	 encontrar	novas	 soluções	diante	de	
problemas. 

Além dos blogs, como já dito, usamos desde o início wiki,s4 também gra-
tuitos. Todos os alunos criaram o seu o que permitiu a realização e acompa-
nhamento de trabalhos individuais e cooperativos, dadas  as características 
de troca que esse ambiente oferece. 

Um wiki possibilita, por exemplo, que diferentes pessoas publiquem, 
editem, acrescentem, alterem e republiquem textos, em páginas individuais 
ou de construção coletiva, sem que se perca a contribuição de cada um, visto 
que	cada	intervenção	fica	registrada	e	pode	ser	acompanhada	no	histórico	da	
página. Tanto o blog quanto o wiki oferecem espaços para que todos comen-
tem o trabalho de todos, fomentando as trocas multidirecionais.

Além disso, assim que todos os nossos alunos abriram uma conta de 
e-mail, passamos a usar, também, uma lista de discussão que tornou as trocas 

4 http://pbworks.com
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de	informações,	a	socialização	de	ideias	e	a	resolução	de	dúvidas	muito	mais	
ágeis e, com o passar do tempo, muito mais cooperativas. 

Nesse cenário, poderíamos pensar que a precária apropriação tecnológi-
ca inicial dos alunos impediria o uso de diferentes espaços virtuais ou que seu 
uso poderia ressaltar esta precariedade, desanimando-os. No entanto, não foi 
o que constatamos. Insistir na diversidade de ambientes, mostrar, na prática, 
suas	especificidades	e	vocações,	e	acreditar	na	capacidade	dos	cursistas	de	
se apropriarem desses recursos, resultaram  em excelentes resultados, como 
podemos	exemplificar	com	o	extrato	de	uma	postagem	do	blog de uma aluna:

Percebo que cada vez mais precisamos qualificar e atualizar nossos conhecimentos, 
aliando as tecnologias da Informação e da Comunicação, pois este é um instrumento 
facilitador nas aprendizagens de nossos alunos. Tive muitos percalços com este “instru-
mento facilitador” e nem posso acreditar que estou me referindo desta maneira a algo 
que na verdade nunca foi para mim um “instrumento facilitador”, mas sim dificultador! 
Mas venci esta etapa e pude levar meus alunos ao Laboratório de Informática! (Al. I)

O Desenrolar da História: Seus Processos e Resultados 

Como em todo trabalho inovador, o disparo inicial do Seminário Inte-
grador	 precisava	 ser	 suficientemente	 desafiador	 para	 que	 os	 cursistas	 se	
sentissem integrantes de uma viagem rumo à descoberta  com coragem para  
abrirem-se a novas possibilidades e se desligar das suas amarras. Por isso, 
achamos importante descrever com mais detalhes os primeiros semestres da 
interdisciplina para que se tenha melhor entendimento dos processos, das 
relações	e	da	produção	ali	construídas	durante	os	caminhos	percorridos	e	que	
permitiram trabalhos mais complexos nos semestres posteriores. 

O primeiro semestre começou com uma aula inaugural na qual os pres-
supostos do curso, seu planejamento baseado em eixos interdisciplinares e 
o Guia do Aluno	foram	apresentados	e,	ao	final,	entregues	impressos	a	todos.		
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Já neste encontro deixamos claro que iríamos usar vários espaços virtuais 
e que os aspectos mais enfatizados seriam os registros, as trocas online e as 
reflexões	teóricas	feitas	sobre	as	práticas	desenvolvidas	em	sala	de	aula,	por	
acreditarmos ser esta uma via que possibilitaria que todos aprendessem com 
todos. Explicamos que o papel do Seminário Integrador	seria	desafiá-los	a	ex-
plorar todas as possibilidades da rede, fazê-los imergir nesse espaço ainda 
desconhecido para aprender a lidar com ele e explorar suas possibilidades. 
Nesse processo, nossa ação seria voltada para ajudá-los a compreender a im-
portância	das	trocas	sociocognitivas	na	aprendizagem,	oferecendo	situações	
para pensarem sobre como aprendem e sobre como se colocam dentro de um 
grupo e diante de problemas. Além disso,  expusemos que outra função do 
Seminário Integrador	seria	levar	suas	questões,	dificuldades	ou	sugestões	para	
as	reuniões	de	cada	eixo,	de	modo	a	tentarmos	sempre	adequar	as	atividades	
propostas pelas diferentes interdisciplinas às suas necessidades e possibili-
dades, sem prejudicar a qualidade do curso. 

A aula inaugural foi seguida de quatro encontros presenciais nos quais 
buscamos	 conhecer	 as	 concepções	 e	 as	 expectativas	 dos	 alunos	 acerca	 do	
curso	e	da	educação	a	distância;	obter	informações	sobre	a	carga	de	trabalho	
de cada um; seus níveis de apropriação tecnológica; os recursos tecnológi-
cos	disponíveis	em	suas	casas	e	em	suas	escolas,	dentre	outras	informações	
que nos permitiram conhecer melhor o grupo e  os professores-alunos 
individualmente.

Com	essas	intenções,	propusemos	a	realização	de	uma	trilha	virtual	com-
posta	por	desafios	que	realizaram	em	duplas,	com	ajuda	dos	professores	e	dos	
tutores. Essa trilha incluía a abertura de contas de e-mail, para os que ainda não 
possuíam; criação do blog individual, cuja primeira postagem deveria ser uma 
apresentação pessoal, com foto; socialização do endereço do blog criado na área 
de comentários do blog do curso;5 preenchimento de um formulário online para 
obtenção	de	informações	individuais	e	o	registro	deste	percurso	inicial	em	uma	

5  http://tinyurl.com/blogsdosalunos
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página do wiki do polo.6 Ainda nessa etapa presencial, em grupos, os alunos 
também	foram	desafiados	a	criarem	um	roteiro	sobre	uma	situação	que	julgas-
sem característica de cursos realizados a distância e dramatizá-la. As drama-
tizações	foram	registradas	em	vídeo,	permitindo	que	suas	concepções	iniciais	
viessem à tona e pudessem ser revistas sempre que necessário. Nessas drama-
tizações	ficaram	explícitas	tanto	a	concepção	de	EAD	como	sendo	um	ensino	
facilitado	e	de	massa	(“barbadinha”)	quanto	ideias	sobre	as	dificuldades	que	se	
criariam no âmbito familiar, prevendo que seriam limitadoras para o trabalho 
no curso. Além disso, explicitaram na dramatização a provável possibilidade de 
dispersão, em função de fugas da tarefa para entrarem no MSN ou Orkut.

Durante todo esse trabalho, tínhamos claro que “uma formação voltada 
para adultos que já atuam como professores podem criar campos de tensão 
entre as ideias dos professores e tutores e as ideias, crenças e conhecimentos 
sobre o que é ensinar e aprender que os professores-alunos trazem ” (COSTA; 
FAGUNDES e BASSO, 2008). Essa tensão pode ser especialmente potencia-
lizada quando os professores-alunos se veem numa situação desconhecida e 
desestabilizadora como é a situação de se virem frente à modalidade de en-
sino a distância, com uma proposta pedagógica diferenciada, que exige uso 
de tecnologias que pouco conhecem e com atividades solicitadas e realizadas 
em diferentes espaços virtuais. Sabíamos, portanto, que essa proposta deses-
tabilizaria o que muitos cursistas poderiam julgar adequado num processo 
de ensino-aprendizagem. No entanto, tínhamos a convicção de que essa 
desestabilização, resultante do movimento de deixar claras, desde o início, 
a	proposta	e	as	demandas	do	curso,	abriria	espaço	para	que	as	concepções	
aparecessem e pudessem ser trabalhadas. Alguns exemplos podem ser cons-
tatados nos extratos seguir.

6  http://peadalvorada.pbworks.com/w/page/22772516/Paginas_dos_alunos
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 Estou um pouco confusa quanto a um ensino a distância. Quando da inscrição para 
o curso, pensei que teria que sentar na frente do computador, com uma câmera e um 
microfone, que estaríamos todos ligados em uma rede e conversando e discutindo. Mas 
não foi assim. Temos que conversar (lendo e escrevendo) através de e-mails, blogs, fó-
runs, mais tarde entramos no chat (...) (Al. II)

(...) pensei se tratar de um curso que só daria uma formação universitária sobre aquilo 
que eu já estava “careca” de saber... o ofício de dar aula, então por que estudar, fazer 
prova, se eu já tinha isso? (Al. III)

Outra aluna também expôs seus estranhamentos iniciais no blog 
dizendo, 

A primeira atividade lançada pelo Seminário Integrador I foi a criação de um blog, no 
Blogger, para uma postagem, a abertura de conta no e-mail e a dramatização do que 
pensávamos sobre um curso a distância. Aqui iniciaram meus dilemas, minhas dúvidas. 
“Não vou aprender primeiro como usar as ferramentas”? “Como postar no blog, sem 
saber como utilizar o PC”? Eram tantos comos, porquês, que não conseguia compreen-
der a ordem pedida, sempre acabava pedindo ajuda às colegas da escola. (Al. IV)

Nessa	postagem,	fica	evidente	o	confronto	entre	a	lógica	já	construída,	
que advinda  da ideia de que primeiro é preciso dominar a ferramenta para 
depois trabalhar com ela e a nova lógica proposta na qual a apropriação tec-
nológica (continente) se faz em função e concomitantemente a uma atividade 
(conteúdo), que tem uma intenção pedagógica que a transcende. Esse dilema 
gerou	um	movimento	reflexivo	sobre	suas	próprias	práticas	e	formas	de	pen-
sar, o que possibilitou uma de suas primeiras tomadas de consciência.

 Como professora, partia do simples para o mais complexo, das partes para o todo. 
Essa era uma prática que precisei refletir muito e por isso tive tantas dificuldades, 
até mesmo em expô-las ás minhas professoras. (...) por causa das velhas concepções de 
ensino-aprendizagem, onde primeiro “deve acontecer assim”, não conseguia ver o que 
realmente interessava. Ou seja, o importante não eram as habilidades com as ferra-
mentas da informática, mas o que poderíamos nelas realizar. (Al. IV)
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O uso de espaços abertos na rede, como os blogs, também causou disso-
nâncias, como evidencia o extrato abaixo:

Expor meu aprendizado na rede, expor minhas percepções, compartilhar com milhões 
de pessoas pelo planeta minhas angústias, frustrações, conquistas... Pareceu-me assus-
tador. Depois insegurança: seria eu capaz de superar minha maneira introspectiva de 
colocar minhas questões mais pessoais? Seria eu capaz de superar minhas dificuldades 
com relação às tecnologias e conseguir fazer uso do Blog? Sucederam-se os dias, sema-
nas, meses e fui aprendendo... Aprendi a me “soltar” mais escrevendo aqui... Aprendi a 
fazer as postagens, colocar figuras, reeditar, mudar o layout das páginas... e fui apren-
dendo... Agora, fazendo esta retrospectiva, vejo o quanto mudei!  Hoje chego à conclu-
são, até mesmo comparando com colegas da escola que não dominam as ferramentas 
tecnológicas (como eu no início do PEAD), do quão importante foi ter desenvolvido 
estas competências para uso com meus alunos. (Al. V)

Outra	aluna,	já	no	final	do	curso,	reflete	sobre	estes	aspectos:

No curso, sempre houve uma orientação para que tentássemos ver as mesmas coisas 
de outro modo, quebrando paradigmas, questionando as velhas certezas, aprendendo 
a distinguir concepções ingênuas dos saberes científicos. (...) Observei nessa retros-
pectiva, por exemplo, que até pouco mais da metade do primeiro ano de PEAD, eu 
usava o blog para “postagens pessoais”... Não havia uma conexão entre o que estava 
sendo desenvolvido no curso e a minha prática docente. Com o tempo, com o suporte 
e a orientação dos (as) professores(as) do PEAD, fui me dando conta de sempre fazer 
links entre teoria e prática (Al. VI) 

Como	esperado,	os	desafios	iniciais	foram	a	alfabetização	tecnológica,	a	
compreensão do que é um curso a distância e o que ele demanda; a superação 
da timidez em expor ideias  pela via da escrita; a retomada de uma rotina de 
estudos depois de tantos anos longe dos bancos escolares, como alunos, e a 
organização do tempo.

Passadas as duas semanas iniciais do curso, nas quais as atividades 
foram desenvolvidas presencialmente, iniciamos as atividades a distância. 
Nessa etapa, com o intuito de apresentar um pouco do “estado da arte” da 
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informática na educação aos alunos, solicitamos que escolhessem e lessem 
alguns textos sobre o uso de tecnologias digitais na escola e sobre práticas 
pedagógicas inovadoras, publicados na biblioteca do ROODA, para depois 
discutirem as ideias centrais no fórum daquele espaço. Selecionamos também 
alguns portais e blogs educacionais para que os examinassem e registrassem 
o que observaram e o que lhes chamou a atenção, aproveitando para recolher 
ideias	ou	sugestões	de	atividades	que	poderiam	ser	interessantes	para	desen-
volver com seus alunos, independente do fato de já poderem ou não levá-los 
para um laboratório de informática. A propósito desta atividade uma aluna 
relata	ao	final	do	curso:

A visita aos blogs educacionais foi interessante, pois lembro bem que foi aí que tive a 
oportunidade de coletar materiais muito bons e que por sinal utilizo sempre que neces-
sário em minhas aulas. Isto é o mais interessante do PEAD, toda nossa aprendizagem 
não é estática, momentânea, ela pode ser vista, revista e aproveitada em diversos mo-
mentos. Naquela época tive uma leitura e aproveitamento diferente deste material do 
que neste momento. Isso se deve a vários motivos, mas principalmente ao fato de agora 
entender com mais clareza as informações disponibilizadas naquele espaço. AMEI!!! 
(Al. V)

Essas atividades foram acompanhadas de perto no fórum, nos comen-
tários dos blogs e no wiki e, um pouco mais adiante, também pela lista de dis-
cussão, aberta neste período. 

Concomitantemente, começamos a oferecer subsídios importantes 
para que seguissem explorando diferentes recursos que poderiam enrique-
cer suas atividades como, por exemplo, os mapas oferecidos pelo wikimapia, 
que possibilitavam ver a localização do polo ou de suas escolas; um tradu-
tor online para ajudá-los com termos em inglês encontrados na rede; dicas 
sobre como pesquisar na internet; tutoriais sobre a formatação de páginas 
do wiki, o redimensionamento de imagens digitais e a inserção das mesmas 
nas páginas que produziam.  Além de ampliar o leque de recursos, passamos 
a sugerir que os alunos também visitassem os blogs e as páginas dos cole-
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gas no wiki,	deixando	comentários,	para	desenvolver	e	 fortificar	as	 trocas	
virtuais.

Para	facilitar	todas	essas	ações,	buscamos	contextualizar	a	tecnologia	
em	uma	ação	significativa	para	eles,	solicitando,	um	pouco	mais	adiante,	que	
produzissem uma apresentação das escolas nas quais atuavam, usando ainda 
páginas no wiki do polo. Essa atividade, além de ajudá-los a exercitar o uso 
dos diferentes e ricos recursos do wiki	em	um	contexto	significativo,	também	
os	motivou	a	refletir	sobre	as	escolas	nas	quais	atuavam,	dado	que	nesse	pe-
ríodo estudavam e discutiam os textos das interdisciplinas Escola, Cultura e 
Sociedade e Escola, Projeto Pedagógico e Currículo. 

Essas atividades nos possibilitaram conhecer as diferentes realidades 
das escolas das professoras-alunas e também a ajudá-los a aprenderem a 
ser leitores e autores, em ambientes virtuais. Por isso, uma vez publicadas 
as	descrições	das	escolas,	convidamos	as	professoras-alunas	para	 iniciarem	
um processo de visitas virtuais por elas, para terem uma ideia mais ampla do 
universo das escolas que faziam parte, indiretamente, do nosso curso. Com 
essas visitas, também pretendíamos que começassem a analisar e comparar 
as atividades realizadas, observando que elementos os colegas elegeram como 
característicos de suas escolas: como organizaram a apresentação, que recur-
sos usavam e quais desses recursos  também poderiam incorporar em suas 
páginas. Esperávamos, com isso, que eles se dessem conta do amplo espectro 
de possibilidades informacionais do suporte digital, tais como imagens, fotos, 
apresentações	de	slides,	gráficos,	vídeos	e	mapas.	

Para otimizar essas visitas virtuais, solicitamos que eles comentassem 
e sugerissem aprofundamentos ou melhorias nas páginas dos colegas, se ne-
cessário. Essa solicitação trouxe à tona o entendimento que alguns alunos 
tinham sobre o sentido de se fazer comentários, gerando alguns constrangi-
mentos, conforme podemos ler no extrato a seguir:
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Mas o que mais me chateou é que o meu trabalho está sendo comparado com o das 
minhas colegas. É este curso que vim fazer? Ensinar-me a comparar o trabalho de meus 
alunos? NUNCA. Cada pessoa é individual, diferente e única. Os níveis intelectuais são 
diferentes, bem como os níveis de conhecimento e de experiências, como eu posso então 
comparar ou ser comparada? (Al. II)

Na lista de discussão do polo também apareceram algumas manifesta-
ções	de	cursistas	que	julgavam	ser	constrangedor	analisar	ou	comentar	um	
trabalho feito por um colega com a alegação de que o que foi realizado por 
ele, provavelmente, era fruto da capacidade máxima daquele momento. Esses 
cursistas entendiam que qualquer comentário poderia ferir o colega e mini-
mizar seu esforço e resultado. 

A	partir	 dessas	posições	dos	 alunos,	 o	 Seminário Integrador pôde de-
senvolver uma discussão, agora relevante, sobre a importância de sermos 
capazes	 de	 receber	 sugestões	 e	 revermos,	 aprofundarmos	 ou	 alterarmos	
um	trabalho	 já	 feito,	em	função	dessas	sugestões;	 sobre	a	 transitoriedade	
do	 próprio	 conhecimento	 científico	 que	 demanda	 constantes	 revisões	 e	
aprofundamentos; sobre o valor das trocas sociocognitivas e o confronto 
de ideias como essenciais para a evolução do conhecimento e do nosso 
desenvolvimento e aprendizagem. Discutia-se, também, a necessidade de 
aprender a lidar com a diversidade, a argumentar e contra-argumentar, se 
necessário, quando nos defrontamos com ideias diferentes das nossas, man-
tendo	a	discussão	no	nível	profissional,	 sem	nos	 sentirmos	pessoalmente	
atingidos. Insistir na importância dessas “visitas” aos trabalhos dos colegas 
e, especialmente, na importância de deixarem comentários ajudou os alu-
nos a se sentirem seguros e certos de que, mesmo estudando em ambiente 
virtual, tinham uma turma, eram lidos e considerados, conforme relatou 
uma aluna em seu blog:
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Um aspecto que me chamou atenção nos primeiros semestres foi, sem dúvida, a coope-
ração e a colaboração das colegas. A cada postagem, inúmeros comentários. Uma sen-
sação de segurança, de que ao piscarmos os olhos, alguém estaria pronta a nos socorrer. 
(...) Mas o aspecto que mais me chamou atenção foi a intensidade dos relacionamentos. 
(Al. VI)

Apesar da pesada carga de trabalho dos alunos e das queixas em re-
lação às exigências do curso, os alunos seguiram lendo e comentando as 
postagens dos colegas nos blogs,	conforme	podemos	ver	na	Figura	3,	gráfico	
obtido com o levantamento de comentários de um mês,  no terceiro semes-
tre do curso: 

Figura	3	-	Levantamento	das	interações	dos blogs. Fonte: elaborado pelas autoras

No	gráfico,	cada	nó	em	vermelho	significa	uma	postagem	de	aluno	que	
fez ou recebeu comentários dos colegas, tutores ou professores, em abril de 
2008. Alguns comentaristas periféricos, assinalados com setas vermelhas, são 
pessoas de fora do curso, que acessaram o blog na rede e comentaram posta-
gens dos cursistas.
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Ainda no primeiro semestre, em que a apropriação tecnológica foi 
a tônica, por ser também o semestre em que a interdisciplina Educação e 
Tecnologias da Informação e Comunicação foi desenvolvida, constatamos o uso 
de recursos variados nos blogs e wikis, mas, especialmente, recursos anima-
dos	com	forte	apelo	infantil	e	sem	relações	com	os	textos.	Esse	resultado	
já era esperado, pois em diferentes trabalhos de formação de professores, 
mesmo em nível de especialização, era recorrente o uso infantilizado dos 
recursos	 visuais	 e	 animações	 nos	 estágio	 iniciais	 de	 apropriação	 tecno-
lógica. Isso ensejou um trabalho com os alunos sobre a importância das 
imagens como mensagens visuais,7 como um discurso, como ferramenta 
de expressão e comunicação, que deveria estar a serviço do texto escrito e 
em consonância com sua importância e seriedade. 

No segundo semestre do curso, seguimos incentivando o uso dos blogs 
como	espaço	para	registros	semanais	das	reflexões	sobre	o	(per)curso	desen-
volvido no PEAD  e ampliamos o uso autônomo de espaços virtuais, solicitan-
do aos alunos que criassem e passassem a gerenciar seus próprios wikis. Até 
então eles vinham usando páginas do wiki aberto pelo Seminário Integrador.

A proposta geral do Seminário Integrador, para o semestre, foi a de cons-
truir com os alunos uma arquitetura tecnológica sólida e coerente com a 
proposta pedagógica, além de desenvolver um trabalho que ensejasse um de-
bate sobre a falibilidade dos nossos sentidos sobre o que observamos, como 
observamos, de que ponto de vista e com que detalhamento registramos o 
observado. 

Para desencadear a atividade, usamos o livro Zoom, de Istvan Banyai8 e 
propusemos aos alunos usar o wiki recém-criado  para publicar a descrição 
do caminho que faziam diariamente de sua casa para a escola. Essa ativi-
dade	mostrou	que,	de	um	modo	geral,	as	observações	eram	superficiais	e	as	
descrições,	muito	 sintéticas,	 ensejando	um	 trabalho	 intenso	na	direção	do	

7  http://www.slideshare.net/IrisE/linguagem-visual
8  http://educa-tube.blogspot.com/2009/09/zoom-de-istvan-banyai.html
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aprofundamento	das	observações	e,	consequentemente,	das	descrições.	Esse	
trabalho foi ampliado com a criação de uma Oficina de Observação, na qual, além 
da realização de práticas em grupo, também foi feito um trabalho mais teórico 
sobre	o	que	são	descrições,	sobre	a	importância	de	usarmos	diferentes	recur-
sos	para	registrar	determinadas	situações	e	sobre	o	fenômeno	da	habituação,	
que naturaliza e banaliza a realidade com a qual convivemos diuturnamente. 
Nessa	oficina,	os	alunos	assistiram	a	um	trecho	do	filme	Encouraçado Potemkin 
(1925),	e	depois,	em	pequenos	grupos,	elencaram	o	que	observaram	no	filme,	
fizeram	sínteses	do	que	entenderam,	compararam	seus	registros	com	os	re-
gistros	de	outros	grupos	e,	por	fim,	retornaram	ao	filme	com	seus	registros	
em	mãos	para	comparar	o	que	elencaram	com	o	que	o	filme	mostrava	para,	
então, rever suas sínteses. Esse movimento evidenciou não só lacunas nos 
registros, mas também a existência de apontamentos equivocados, dados 
que	não	 apareciam	no	filme	 a	que	 assistiram	 .	 Isso	 ensejou	uma	discussão	
presencial acerca da importância de tomarmos notas o mais próximo possível 
do acontecimento que queremos registrar e sobre a possibilidade de sermos 
levados	a	conclusões	equivocadas,	quando	temos	informações	parciais.	Ficou	
clara, também, a importância da incorporação de diferentes olhares sobre o 
mesmo objeto de estudo.

A	partir	dessa	oficina,	foi	lançada	outra	atividade	de	observação,	man-
tendo o percurso iniciado pela descrição das escolas. Agora era a vez de ob-
servar	e	descrever	suas	salas	de	aula.	Para	isso	definimos,	em	grande	grupo,	
alguns tópicos que deveriam ser observados para que a descrição fosse a mais 
aproximada possível da realidade.  Essas atividades iniciaram um processo 
que os ajudaria, mais adiante, a realizarem trabalhos onde mais que colabora-
ção, a cooperação a distância com os colegas seria fundamental. 

Além	desse	trabalho	com	observações	e	descrições,	também	presentes	
nos blogs, buscamos elos com as demais interdisciplinas do eixo como Psico-
logia I, Infâncias de 0 a 10 anos e Escolarização, Espaço e Tempo na Perspectiva Histó-
rica para iniciar o encaminhamento das atividades para além da observação 
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e da descrição, em direção à análise.  Essa costura foi possível com uma 
proposta de trabalho na qual os professores-alunos deveriam focar alguns 
aspectos da infância dos seus alunos e de um dos responsáveis por eles. Para 
isso	tiveram	que	realizar	duas	ações	que	 implicavam	 	realizar	entrevistas	
semiestruturadas com os alunos de suas turmas, registrando as respostas, e 
depois explicar a eles como deveriam usar a mesma entrevista semiestrutu-
rada	para	colher	informações	junto	a	um	adulto	com	quem	moravam.	Essas	
entrevistas versavam sobre brincadeiras e brinquedos preferidos (no caso 
dos adultos, a resposta deveria considerar a época em que tinham a mesma 
faixa etária dos alunos-entrevistadores), brinquedos mais desejados, ocasi-
ões	em	que	ganha(va)m	brinquedos	e	atividades	típicas	de	feriados	e	finais	
de	semana.	Desse	modo,	foi	reunida	uma	ampla	gama	de	informações	com	
as quais foi possível estabelecer alguns contrastes entre a infância de agora 
e a infância dos pais ou responsáveis pelos alunos. Os dados possibilitaram 
um	 trabalho	 contextualizado	 com	 tabulações	 em	 planilhas	 eletrônicas	 e	
foram	disparadores	de	discussões,	leituras,	representação	de	resultados	em	
gráficos,	identificação	de	fatos	culturais	e	sociais	presentes	nas	famílias	de	
antigamente	e	de	hoje,	constituindo	uma	base	de	dados	para	reflexões	sobre	
a	ausência	ou	modificação	de	determinadas	tradições,	inclusive	alimentan-
do	discussões	em	outras	interdisciplinas.	

Já nesse semestre evidenciamos movimentos autônomos de parte de 
alguns alunos que, espontaneamente, ofereceram materiais complementa-
res9 às atividades desenvolvidas, com a intenção de favorecer ainda mais o 
aprofundamento	da	 reflexão	e	da	discussão.	No	âmbito	da	prática	 escolar,	
alguns cursistas aproveitaram o que aprenderam e trabalharam, junto com 
os alunos, as tabelas oriundas do seu grupo de alunos e com eles produziram 
seus	próprios	gráficos.	

Constatamos esse tipo de movimento também junto aos tutores 
de	polo	e	de	 sede	que,	 em	 função	das	dificuldades	dos	alunos,	 criaram	e	

9  http://peadalvorada2.pbworks.com/w/page/15311835/leiturascomplementares 
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disponibilizaram tutoriais para ajudá-los com determinados software e 
ofereceram	 oficinas	 tecnológicas	 para	 dificuldades	 específicas,	 no	 polo.	
Uma das tutoras, no espírito das atividades coletivas, abriu um wiki que 
foi intensamente frequentado e atualizado pelos alunos para comemorar 
as festas juninas.10

(...) estou participando da oficina que as tutoras do polo estão oferecendo. É um mo-
mento de aprendizagem mútua onde conversamos, trocamos ideias e experiências. (Al.
VIII) 

Mudanças também foram percebidas nas salas de aula dos nossos cur-
sistas, com a abertura de blogs e wikis para trabalhar com seus alunos. Neles, 
observamos uma transferência de estratégias trabalhadas no curso, tais como 
a observação e descrição do caminho dos alunos para a escola, utilizando di-
ferentes linguagens como texto, desenhos, mapas, vídeos, entrevistas. 

Esse	conjunto	de	ações	que,	num	processo	crescente,	buscou	desenvol-
ver	as	capacidades	de	observar,	descrever,	coletar	 informações,	comparar	e	
analisar e, ao mesmo tempo, provocar o espírito investigativo das professoras-
-alunas, foi aprofundado no semestre seguinte com um trabalho com escrita 
coletiva e, em paralelo, com um trabalho sobre argumentos e evidências.

O eixo três teve como proposta o desenvolvimento das capacidades de 
tomada de decisão e implantação de projetos pedagógicos com aproveitamen-
to de recursos expressivos nas áreas das artes visuais, da música, do teatro, 
da expressão corporal, da ludicidade e da literatura. Assim, em consonância 
com as propostas do eixo, centradas na expressão e no desenvolvimento da 
capacidade de tomada de decisão, e nas necessidades do Seminário Integrador, 
decidimos trabalhar, no Polo de Alvorada, com escrita coletiva, oferecendo 
três inícios de histórias (policial, infantil e uma ligada ao dia a dia  de uma 
escola	fictícia),	publicados	no	wiki do semestre, e cada um dos alunos deveria 

10  http://festajunina.pbworks.com/
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optar por participar de duas ou mais delas. Essa opção de trabalho foi calca-
da	na	necessidade	de	seguirmos	com	as	produções	escritas	dos	professores-
-alunos	não	só	para	qualificar	o	nível	de	argumentação,	mas,	mais	que	isso,	
trabalhar com os processos de cooperação, preparando-os para os trabalhos 
em grupo do semestre, que também previam a construção de textos elabora-
dos por equipes.

O processo de escrever junto é um processo complexo que exige dos 
coautores um constante ir e vir que ora demanda colocar-se como autor, ora 
como leitor da obra dos demais.  É um processo que exige descentrar do pon-
to de vista próprio para colocar-se no lugar do outro, buscando compreender 
o que ele diz/escreve, para onde encaminha a narrativa para, assim, poder dar 
continuidade lógica ao texto. Optamos pelo processo de escrever junto em 
um wiki por ser um campo fértil para trocas sociocognitivas, resultantes de 
desajustes	entre	as	intenções	do	escritor	e	as	interpretações	do(s)	leitor(es),	
em função da diferença de valores, de conjuntos diferenciados de conheci-
mentos, de aspectos socioculturais e de estilos que repercutem na expressão 
e na compreensão. Por isso, a escrita coletiva, tal como proposta por nós, teve 
um componente lúdico, mas, também, exigiu um esforço na direção do esta-
belecimento	de	relações	de	cooperação	e	reciprocidade	entre	os	componentes	
do grupo. Este tipo de atividade permitiu abordar, por outro viés, a impor-
tância de aprofundarem as postagens que continuamente vinham fazendo 
em seus blogs, para, mais que descrever o que faziam ao longo do (per)curso 
no	PEAD,	analisar	e	refletir	sobre	os	resultados	e	as	mudanças	que	o	que	foi	
feito acarretava, trazendo evidências destes resultados e mudanças para que 
os leitores do blog pudessem acompanhar a lógica do que estava em processo.

Ainda	com	a	 intenção	de	 intensificar	a	escrita	argumentativa,	 foi	de-
senvolvido	um	trabalho	específico	sobre	argumentos	e	evidências	a	partir	do	
filme	Doze homens e uma sentença preparando-os também para o desenvolvimen-
to do Plano Individual de Estudos, que foi a proposta do Seminário Integrador 
para o eixo quatro.
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É importante salientar que todo esse trabalho extravasava para as ou-
tras interdisciplinas, no sentido de preparar alunos com atitudes investigati-
vas, capazes de produzirem registros mais apurados sobre suas práticas, bem 
como trabalhar em cooperação na construção interpretativa e analítica dos 
textos	e	situações	nelas	trazidas.		Esse	conjunto	de	ações	também	preparou	
os alunos para a futura elaboração dos seus trabalhos de conclusão de curso 
(TCC). 

A escrita coletiva também foi transposta para a sala de aula de alguns 
cursistas que convidaram seus alunos a desenvolverem historinhas coletivas, 
adaptando-as	às	condições	da	escola.	Em	alguns	casos,	usaram	folhas	de	ofí-
cio, que passavam de classe em classe na medida em que os alunos completa-
vam	suas	participações	no	texto,	e	em	outros	casos	já	com	o	uso	de	wiki. 

Interessante	que	o	trabalho	desses	dois	semestres	influiu	fortemente	no	
número de trocas na lista de discussão. No primeiro semestre, a participação 
dos	alunos	se	mostrava	moderada,	mas	os	desafios	relacionados	ao	uso	da	tec-
nologia promoveram dois picos de participação e trocas na lista de discussão. 
Desse momento em diante, a lista tomou seu lugar como ferramenta de tro-
cas,	consolidando	a	ideia	de	redes	de	formação	com	o	objetivo	de	qualificar	a	
ação pedagógica. Na Figura 4, é possível acompanhar os movimentos da lista.
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Figura 4 - Trocas na lista de discussão. Fonte: elaborada pelas autoras.
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Depois dos cursistas terem aprimorado seus olhares sobre os caminhos 
que percorriam, sobre suas escolas, suas salas de aula e alunos, bem como sua 
capacidade de argumentar e de apresentar evidências, foram convidados, no 
Seminário Integrador 4	a	voltarem	seus	olhares	para	si	próprios,	identificando	
seus desejos, anseios e necessidades, como aprendizes. 

Essa	atividade	teve	em	seu	cerne	refletir	sobre	os	processos	de	ensino-
-aprendizagem, oferecer aos professores-alunos um espaço no curso para que 
pudessem	decidir	que	competências	gostariam	de	desenvolver	e	desafiá-los	a	
elaborar um plano individual de estudos (PIE) no qual deveriam pensar nos 
seus objetivos (o que queriam aprender), nos recursos e estratégias (como, 
onde, com quem iriam aprender, que técnicas ou ferramentas poderiam usar), 
nos prazos (em quanto tempo achavam que aprenderiam), nas evidências 
(como	iriam	saber	ou	demonstrar	o	que	aprenderam)	e	na	verificação	(de	que	
forma poderiam avaliar o que foi aprendido). 

Para apoiar esse trabalho foi criado, pelos tutores do polo, um espaço 
chamado Oficinas de Estudo, no qual grupos de alunos estabeleciam a troca de in-
formações,	testavam	tecnologias	que	eram	seus	objetos	de	estudo,	partilhavam	
conhecimentos e discutiam a evolução do processo de produção intelectual.

Essa atividade nos possibilitou trabalhar intensamente algumas ideias 
fundamentais: a ideia de que é importante ouvirmos os alunos para conhecer 
suas necessidades, anseios, curiosidades e objetivos; a ideia de que muitas 
vezes não contemplamos em nossos planejamentos seus interesses, que são 
originais	e	gerados	em	suas	vivências	e	construções	pessoais,	e	a	ideia	de	que	
é importante abrirmos espaço em nossos planejamentos para estas necessida-
des.  Acreditando que a tomada de consciência de uma necessidade ou inte-
resse é a ponte que pode nos levar do ponto em que estamos para o ponto em 
que queremos chegar, também foi nossa intenção com esse processo muni-
-los de ferramentas e de competências necessárias para uma futura formação 
continuada e autônoma. Abaixo a compreensão de uma das alunas sobre a 
proposta: 
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Com minhas aprendizagens em Estudos Sociais e as pesquisas que tive que fazer em 
função do PIE (plano de estudos individuais, proposto pelo Seminário Integrador) 
pude perceber que as interdisciplinas iam se interligando e mudei a abordagem de 
trabalho amparando-a em Estudos Sociais com minha turma de quarta série. (...) 
O PIE é um tipo de exemplo de como fomos provocadas a planejar, a estar olhando 
para aquele quadro e nos sintonizando com os objetivos de aprendizado pessoal.  (...). 
Confesso que a ideia de trabalhar a questão da Música para a minha pessoa era algo 
muito desafiador. Mais ainda quando a abordagem buscava a questão da musicalidade 
afro-brasileira. Mas foi exatamente nesse quesito do semestre que fui perceber a im-
portância dos Estudos Sociais. Pude, através do PIE focado na busca de cantorias de 
caráter folclórico afro-brasileiro, refletir e fazer refletir sobre a questão do “valor” do 
instrumento pedagógico da oralidade (a história viva) como testemunho de vivência, 
tanto de professores, como de pais ou de alunos, para o processo educativo. (...) Assim 
minha prática se altera. Mudei meu jeito de planejar, porque começo a assimilar uma 
necessidade intrínseca ao ato de educar (que é o permanente educar-se) e assumo meu 
ideal de sonhar um novo ser humano para o futuro. (Al. X) 

A autonomia e cooperação que buscávamos desenvolver manifestaram-
-se concretamente no eixo cinco, quando uma cursista publicou no wiki do 
polo uma página “Para quem perdeu a bússola!”,11  na qual fazia sínteses ar-
rolando as atividades que deveriam ser completadas para as diferentes inter-
disciplinas	do	semestre,	seus	prazos,	 	 indicações	do	que	deveria	ser	 lido,	o	
que deveria resultar da leitura e links para onde estavam os materiais. Essas 
sínteses, com o tempo, começaram a também ser atualizadas por outras cole-
gas, num claro processo de operação conjunta.

Nesse eixo, com a construção pedagógica e tecnológica cada vez mais 
vigorosa	e	complexa,	percebemos	que	muitos	alunos	apresentavam	dificulda-
des em seguir o ritmo do curso.  Assim, decidimos retomar com eles a questão 
do gerenciamento pessoal do tempo, apresentando uma tabela contendo os 
dias da semana e horários. Para facilitar o preenchimento da tabela, dispo-
nibilizamos legendas para alguns tipos de atividades que já apareciam como 

11  http://peadalvorada5.pbworks.com/w/page/15312474/B%C3%BAssola
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rotineiras do grupo e pedimos que assinalassem o que realizavam nas 24 ho-
ras de cada dia. Esses dados nos forneceram o subsídio para incentivá-los a 
rever	o	tempo	destinado	aos	estudos	e	fazer	negociações	necessárias	com	a	
família e escola, em função de uma reorganização das tarefas para aumentar o 
tempo disponível para o curso. Essa preocupação teve origem no fato de que, 
neste eixo, seria iniciado o cerne do trabalho do Seminário Integrador: levá-los 
a vivenciar plenamente, como alunos, o trabalho com projetos de aprendiza-
gem para que, depois, essa metodologia pudesse ser desenvolvida com seus 
alunos,	nas	suas	salas	de	aula,	com	fundamentação	e	clareza	de	intenções.	

Os projetos de aprendizagem (PA) têm um enfoque teórico/metodo-
lógico complexo, que subverte a ordem normalmente estabelecida nos am-
bientes escolares. Eles têm o propósito de atiçar as curiosidades dos alunos, 
desafiá-los	 a	 manifestar	 estas	 curiosidades	 como	 questões	 e,	 desta	 forma,	
fomentar a construção de conhecimentos, através de processos similares 
aos	desenvolvidos	pelos	cientistas.	Assim,	os	PA	se	configuram	como	situ-
ações	abertas,	desestabilizadoras,	cujos	caminhos	e	resultados	não	são	pré-
-determinados  nem conhecidos de antemão pelos docentes, porque partem 
de	questões	colocadas	pelos	alunos.

Nossas experiências anteriores com projetos de aprendizagem, reali-
zados com professores em cursos de especialização, mostravam que adultos 
têm uma resistência maior do que crianças em expor suas reais curiosidades 
e	expressá-las	através	de	questões	originais.	Em	função	disso,	 iniciamos	os	
trabalhos solicitando aos cursistas que, depois de terem voltado seus olhares 
para suas próprias curiosidades e interesses, colhessem em suas salas de aula 
as curiosidades12 e interesses de seus alunos, mas agora sob a forma de uma 
pergunta.  Em um encontro presencial, as perguntas recolhidas nas salas de 
aula foram analisadas do ponto de vista da sua potencialidade para desen-
cadear	um	projeto	de	aprendizagem.	Analisamos	as	questões	que	provavel-
mente se esgotariam já nas primeiras buscas por respostas como são as que 

12  http://tinyurl.com/perguntas-alunos
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buscam	saber	o	quê,	onde,	quando	ou	quantos	e	as	questões	mais	ricas	para	
o desenvolvimento de um projeto de aprendizagem, que buscam responder 
a	como	e	porquês.	Analisamos	ainda	as	questões	que	evidenciavam	as	con-
cepções	 ingênuas	das	crianças,	as	questões	meramente	retóricas,	porque	 já	
sabiam	a	resposta,	e	as	questões	complexas	demais	para	serem	desenvolvidas	
dentro de um período no semestre, mas que poderiam ser desmembradas em 
subquestões.	Essas	análises	nos	ajudaram	a	esclarecer	o	propósito	das	ques-
tões	e	desencadear	com	os	professores-alunos	o	 lançamento	das	perguntas	
que eles mesmos teriam interesse em responder. Depois, no grande grupo, 
comparamos e juntamos perguntas similares. Feito isso, os professores-alu-
nos	se	organizaram	em	pequenos	grupos	 formados	por	afinidade	em	torno	
das perguntas e nesses grupos elegeram a pergunta que seria a questão de 
investigação que determinaria o que iriam estudar dali em diante.

Neste artigo não cabe entrar em detalhes sobre essa metodologia, que 
foi também trabalhada teoricamente com o grupo (COSTA e MAGDALENA, 
2008). No entanto, é necessário esclarecer que iniciamos, na ocasião, um tra-
balho	com	mapas	conceituais,	em	versões	sucessivas.	Esses	mapas	serviram	
como registros momentâneos do que sabiam sobre o assunto antes de inicia-
rem	o	projeto,	no	meio	do	processo	de	investigação	e	ao	final,	quando	deram	os	
projetos como concluídos. Ao trabalharmos com eles, tivemos possibilidades 
de avaliar o conhecimento construído nos projetos. Conforme mostra uma 
aluna na avaliação do projeto realizado em seu wiki,13  houve compreensão da 
proposta:

Sobre os mapas conceituais, o grupo demonstrou uma grande evolução na apropriação 
do conhecimento, pois no primeiro, são usados poucos conceitos e há dificuldade em 
relacioná-los, porém, no segundo mapa, já visualizamos uma evolução, mas no último é 
que percebemos uma rede de conceitos que nos remete a toda caminhada do grupo, toda 
a aprendizagem que se deu durante a trajetória. (Al. XI)

13  http://profsu.pbworks.com/w/page/18874736/PA%20An%C3%A1lise
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Percebemos que vários grupos tiveram problemas em levar adiante a 
proposta de investigação que eles mesmos haviam escolhido em função da 
não	participação	de	alguns	membros.	Apareceram,	também,	dificuldades	com	
a	organização	do	material,	por	evitarem	fazer	intervenções	nos	textos	inicia-
dos pelos colegas, lembrando, com essa atitude, o que os alunos fazem nas 
“pesquisas em grupo”, nas quais cada um se faz cargo de uma parte, e essas 
partes reunidas depois formam o corpo do que chamam de “pesquisa”. Essas 
dificuldades	e	resistências	em	comentar	e/ou	interferir	nos	trabalhos	uns	dos	
outros, que já haviam aparecido em semestres anteriores, foram retomados e 
trabalhados pelo Seminário Integrador. A partir de um roteiro, fornecido pelos 
professores, cada grupo analisou seu próprio projeto de aprendizagem e o de 
outro grupo, disponibilizando as análises elaboradas coletivamente em uma 
página do wiki. Depois, cada grupo posicionou-se diante da análise recebida, 
apresentando contra-argumentos e evidências que refutassem ou corroboras-
sem	as		proposições	feitas	pelos	colegas.

Na ocasião detectamos que havia a convicção de parte das professoras-
-alunas	 de	 que	 as	 dificuldades	 no	 desenvolvimento	 dos	 projetos	 de	 apren-
dizagem foram ocasionadas pelo fato de terem sido reunidas por interesses 
comuns. Assim, no Seminário Integrador 6  formaram grupos de trabalho com 
no máximo cinco participantes e, no mínimo, três, usando como critério ini-
cial	a	”afinidade	 laboral”	entre	os	participantes.	Nessa	ocasião,	mais	do	que	
concluir	foi	nossa	intenção	fazê-los	vivenciar	reflexivamente	outra	possibili-
dade de desencadear e desenvolver o trabalho com projetos de aprendizagem, 
ajudando-os	a	refletir	sobre	como	se	posicionam	e	participam	dentro	de	um	
grupo	e	o	que	isso	significa	para	a	construção	de	conhecimento.	Muitos	con-
cluíram que trabalhar com esse tipo de critério também não era solução, quan-
do	havia	colegas	que	não	se	envolviam	no	trabalho,	relatando	que	a	afinidade	
muitas	vezes	dificultava	chamar	os	colegas	descomprometidos	para	a	tarefa.

Nesse	semestre,	os	crescimentos	da	autonomia,	da	autoconfiança	e	da	
cooperação se manifestaram em uma ação concreta: dezenove alunos do polo 
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participaram do 5º Salão de Educação a Distância da UFRGS, apresentando 
os projetos de aprendizagem que haviam realizado no Seminário Integrador e 
projetos que haviam feito, também em grupos cooperativos, para a interdis-
ciplina Psicologia do Adulto.

No Seminário Integrador 7, que antecedeu o estágio curricular obrigató-
rio, iniciamos o semestre com uma proposta que chamamos de “atividades 
disparadoras”,14	provocando	os	cursistas	do	polo	de	Alvorada	com	dois	desafios.	
Em um deles havia a necessidade de mobiliar uma casa, com determinadas ca-
racterísticas, para adequá-la às necessidades de seus moradores, mas com uma 
verba escassa. Esse problema envolveu as professoras-alunas em intensas buscas 
por	preços	baixos	oferecidos	em	lojas	virtuais	na	internet	e	negociações	entre	os	
parceiros do grupo sobre as prioridades nas compras, já que a verba era limitada. 
Outro	problema	desafiou	os	alunos	a	descobrirem	quem	poderia	ter	produzido	o	
lixo seco que estava contido em sacos plásticos, a partir do material ali encontra-
do.	Ao	final,	fizemos	uma	discussão	teórica	sobre	os	resultados	obtidos.		Essas	
atividades nos deram o mote para trabalhar mais a fundo com levantamento de 
hipóteses, interpretação de evidências baseadas nos conhecimentos prévios de 
cada um, escolhas feitas em função da relevância dos elementos e, principalmen-
te, retomar, mais uma vez, a riqueza das descobertas e das trocas cognitivas, 
quando	o	trabalho	proposto	é	desafiador	e	envolve	a	todos.	

A continuidade a distância deste trabalho incluiu a leitura e discussão, 
de	um	texto	sobre	concepções	ingênuas,15 em fóruns que reuniram entre 8-9 
alunos e foram mediados por um dos professores-alunos de cada grupo.

Para auxiliá-los a pensar em propostas pedagógicas inovadoras a se-
rem desenvolvidas no estágio curricular obrigatório, no semestre seguinte, os 
alunos leram ainda um texto sobre Arquiteturas Pedagógicas (CARVALHO, 
NEVADO e MENEZES, 2007) e, em pequenos grupos, planejaram atividades 
que levassem em conta, necessariamente, os fundamentos teóricos estudados 

14  http://atividadesdisparadoras.pbworks.com/w/page/14166335/FrontPage
15  http://peadalvorada6.pbworks.com/f/conhecimentoprevio.pdf
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até então e, pelo menos, três elementos considerados constitutivos de um 
trabalho diferenciado.

Meu planejamento no projeto consistiu em proporcionar atividades e situações que 
“desequilibrassem” o saber do aluno, fazendo assim com que ele construísse novos 
conhecimentos. Tentei levá-los à compreensão da realidade de forma ampla, possibili-
tando que, nela, interferissem de maneira mais consciente. (Al. XII)

Os semestres oito e nove foram dedicados ao Estágio Curricular Supervi-
sionado e ao Trabalho de Conclusão de Curso	(TCC).	Essas	duas	situações	estavam	
intimamente relacionadas, pois o TCC foi uma análise aprofundada do traba-
lho de estágio. 

No início do oitavo semestre, com o intuito de facilitar a orientação su-
pervisionada do estágio, solicitamos que cada aluno abrisse um novo wiki que 
funcionaria como diário de campo do estágio. Ali eles se apresentaram para 
os	orientadores	de	estágio,	colocando	dados	de	identificação,	formação,	expe-
riência	profissionais	e	qualificações;	abriram	uma	página	de	apresentação	da	
escola com dados gerais, localização, características físicas, recursos tecnoló-
gicos, proposta político-pedagógica e disponibilidade da direção como par-
ceria para trabalhos inovadores; acrescentaram uma página de apresentação 
dos	alunos	com	informações	que	permitiam	ter	conhecimento	antecipado	da	
turma como grupo de trabalho; adicionaram uma página contendo o esboço 
da	ação	ou	arquitetura	pedagógica	pensada	para	o	estágio,	identificando	suas	
principais características, tipo de tecnologias a serem usadas, as competên-
cias que pretendiam que os alunos desenvolvessem e que conteúdos preten-
diam trabalhar a partir desta ação ou arquitetura. Nesse wiki, o cronograma 
do	estágio	ficou	registrado,	bem	como	as	atividades	desenvolvidas	dia	a	dia	
: o que foi cumprido, o que precisou ser adaptado e o que não foi possível 
realizar	e	as	razões.

Durante	 o	 estágio,	 intensificamos	 a	 interação	 nos	 comentários	 das	
postagens dos blogs e na lista de discussão, alertando para a importância dos 
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registros.	Esse	alerta	visava,	principalmente,	a	qualificar	o	diário	de	estágio,	
tendo em vista o relato detalhado do desenvolvimento dos trabalhos; o re-
gistro de evidências, a partir das falas e atitudes dos alunos, de mudanças, os 
argumentos	acerca	dos	sucessos	e	das	dificuldades	encontradas	nas	ativida-
des semanais; as alternativas encontradas para superar os entraves e as indi-
cações	e	análises	dos	momentos	em	que	se	dão	conta	do	seu	próprio	trabalho	
e das aprendizagens que estão sendo feitas.   

Concomitante a isso, nos constituímos em um grupo de apoio para fa-
cilitar	o	uso	das	tecnologias	como	aliadas	do	incremento	de	ações	inovadoras.	
Foi um trabalho intenso de ajuda, feito pelos professores e tutores do Seminário 
Integrador,	na	seleção	de	quais	tecnologias	(computador,	internet,	celular,	filma-
doras, vídeos, imagens, blogs, wikis, etc.) poderiam fazer parte das arquiteturas 
pedagógicas que nortearam os trabalhos de estágio nas salas de aula ou, até 
mesmo, como substituir essas tecnologias quando elas não existiam nas escolas.

No último semestre, o Seminário Integrador se envolveu com a organiza-
ção	da	orientação	dos	TCC	e	apoio	a	eles		em	dois	níveis:	na	qualificação	do	
texto produzido e nas suas formatação e apresentação . 

Em relação ao primeiro nível, convidamos todos os alunos a reverem o 
processo histórico das suas aprendizagens, através do estudo das postagens 
no blog,	ao	longo	do	curso,	identificando	as	competências	desenvolvidas	nesse	
(per)curso	e	seus	reflexos	nas		práticas	pedagógicas	e	no	seu	estágio.	

Ainda relacionado a esse balanço processual e de produtos, solicitamos 
que	buscassem	estabelecer	redes	de	inter-relações	entre	as	interdisciplinas,	
levando em conta os propósitos teórico-práticos do curso e os papéis que a 
equipe  tinha desempenhado para chegar ao desenvolvimento deles. 

Com o tempo, o suporte e a orientação dos (as) professores (as) do PEAD, fui me dando 
conta de sempre fazer links entre teoria e prática.... As leituras do curso sempre propor-
cionaram repensar a prática, me preenchendo com teorias e reformulando os conceitos 
que construí ao longo dos anos através do meu fazer diário. (Al VII)
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Esse trabalho, que se estendeu por todo o semestre, tinha como inten-
ção maior oportunizar a autoanálise dos processos vividos e construídos, evi-
denciando os níveis de consciência acerca da inovação que permeou todo o 
curso e que se pretendia que fosse estendido às escolas e aos alunos. Por outro 
lado, esse trabalho permitiria ao Seminário Integrador colher dados para identi-
ficar	se,	em	última	análise,	o	curso	formou	um	professor	inovador,	conectado	
em rede aos colegas, alunos e ao mundo.

Processos Avaliativos

A proposta de trabalho inovadora no Seminário Integrador, como não po-
deria deixar de ser, exigiu formas diferenciadas de avaliação. Sendo o Seminá-
rio Integrador um processo que se aperfeiçoou constantemente, foi necessário 
estabelecer estratégias de acompanhamento continuado dele  e, para isso, as 
participações	 interativas	nas	 redes	de	 trocas	nos	blogs, wikis e lista de dis-
cussão tiveram que ser intensas, exigindo constante acompanhamento, tanto 
dos professores como dos tutores.

Estava lendo as postagens e trabalhos referentes às disciplinas do Eixo VII e VIII e 
vi que a maior aprendizagem que tive não só nestes eixos, mas em todo curso foi a ca-
pacidade de me autoavaliar, em me questionar, em me compreender. (...) Acredito que 
todos os apelos e cobranças do Seminário Integrador tão questionado por todas nós, 
inclusive o Blog, tenham me conduzido a esta prática e me oportunizado adquirir este 
hábito tão necessário para o desenvolvimento de nossos planejamentos. (Al. XII)

Esse acompanhamento era registrado em tabela, disponibilizada no 
wiki do semestre, na qual as atividades e resultados obtidos pelos alunos eram 
qualificados	com	diferentes	cores,	explicadas	em	uma	legenda.	Essa	tabela	era	
atualizada continuamente pelos professores e consultada, também, continu-
amente pelos alunos. Essa transparência gerou, desde o começo, movimentos 
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de autoavaliação e de avaliação comparada, que se manifestaram com resul-
tados	interessantes:	desejo	de	aumentar	sua	qualificação;	busca	de	apoio	não	
só dos professores, mas, principalmente dos colegas bem avaliados; discussão 
argumentativa com os tutores e professores quando a cor não era a esperada e 
retorno	aos	trabalhos	para	qualificá-los.	O	impacto	maior	talvez	tenha	sido	o	
de	entender	que	a	avaliação	não	é	pontual	porque,	mais	do	que	quantificar	um	
resultado	do	aluno,	ela	deve	auxiliá-lo	a	melhorar.	Isso	significa	que	a	avalia-
ção	precisa	possibilitar	que	a	aprendizagem	seja	constantemente	modificada	
em	direção	a	patamares	mais	qualificados.	Da	mesma	forma,	foi	importante	
o entendimento de que a possibilidade de “ver” a sua avaliação em contraste 
com	a	dos	demais	colegas	não	significa	constrangimento,	e	sim	oportunidade	
de	crescer.	Esse	entendimento	fica	explícito	na	postagem	de	uma	aluna	que	
relata trabalho semelhante com seus alunos:

Costumo avaliar meus alunos diariamente, pois com isso consigo perceber as dificulda-
des que eles apresentam e alterar meu planejamento na tentativa de sanar tais dificul-
dades. Através da observação eu avalio tudo: as atividades realizadas, a participação 
no grupo e nas aulas, o empenho em realizar as tarefas, a sua tentativa, o seu esforço. 
(Al XVI)

No TCC de uma aluna, encontramos o relato do uso dessa estratégia de 
autoavaliação aberta e disponível para os alunos, adaptada às possibilidades 
da escola e adequada a sua forma de trabalho como professora.  Neste caso, 
o quadro de acompanhamento foi pendurado na parede da sala de aula, ao 
alcance dos alunos e eles mesmos coloriam as células da tabela avaliando seus 
trabalhos em desenvolvimento.

Outro elemento que me ofereceu dados, foi a avaliação semanal feita pelos alunos, onde 
os chefes dos grupos eram responsáveis pelo registro do desempenho dos companhei-
ros de grupo. Nessas avaliações, foi possível constatar o crescimento que obtiveram, 
tanto em relação à feitura das atividades solicitadas, como do desempenho quanto à 
cooperação, colaboração e participação. Todas as semanas, na sexta-feira, fazíamos a 
avaliação das aulas onde os alunos preenchiam uma ficha com o desempenho de cada 
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um dos componentes do grupo e eu passava para a planilha do acompanhamento da 
turma. A avaliação do desempenho dos alunos se efetiva através da observação direta 
com anotações em um “quadro de acompanhamento” (Al. XIII)

Por outro lado, também houve a necessidade de se estabelecer uma 
avaliação	formal,	ao	final	de	cada	semestre,	que	evidenciasse	o	crescimento	
do	aluno	naquele	período,	em	todas	as	interdisciplinas.	A	avaliação	final	de	
cada semestre exigia que os alunos produzissem um inventário personali-
zado de suas aprendizagens, tendo como ponto inicial o entendimento da 
aprendizagem como um processo pessoal que se desdobra na compreensão 
do	que	é	pensado	e	feito	nos	âmbitos	da	vida	pessoal,	acadêmica	e	profis-
sional.	 Assim,	 um	 dos	 elementos	 essenciais	 dela	 	 era	 identificar	 onde	 as	
mudanças aconteceram e no que resultaram. Para isso, precisavam, a cada 
semestre,	retraçar	o	caminho	percorrido	e	torná-lo	tema	de	suas	reflexões	
e	 análises,	 buscando	 situações	 em	 seus	 blogs e wikis, em seus trabalhos e 
em	suas	interações	que	permitissem	testemunhar	o	ali	posto	e	apresentado.	
O	trabalho	escrito	final	partia	de	diferentes	propostas	em	cada	semestre,	
tendo como referências as bases ou os eixos temáticos dele . Para viabilizar 
a avaliação, a turma de professoras-alunas era dividida pelo número de pro-
fessores que atuaram no semestre, formando pequenos grupos. Os escritos 
produzidos individualmente, pelos professores-alunos de cada grupo, eram 
avaliados por um dos professores de uma das interdisciplinas, melhora-
dos, se assim fosse indicado, e depois eram apresentados oralmente, para 
o professor, seu tutor e colegas de grupo, em um encontro presencial. Este 
encontro era organizado pelo Seminário Integrador, responsável pelo mate-
rial-guia do encontro avaliativo e pela formação dos grupos de avaliação. 
A	apresentação,	por	sua	vez,	entrava	como	parte	da	avaliação	final	de	cada	
interdisciplina, uma vez que nela os alunos explicitavam o entendimento 
das	 inter-relações	 entre	 elas	 	 bem	 como	 os	 conceitos	 que	 permeavam	 os	
trabalhos de todas elas.
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Impactos

Para	finalizar	este	artigo,	identificamos	alguns	pontos	que	já	se	apre-
sentam como mudanças. Escolhemos apresentá-los pela fala das professoras-
-alunas que evidenciam essas mudanças, apoiadas na crença de que o anúncio 
mais efetivo de algo é o trazido pelo seu autor. 

Assim, aparecem mudanças:

Na compreensão da formação como um processo continuado:

Chego ao final do curso de Pedagogia/PEAD/UFRGS, ciente de que hoje sou a soma 
de todas as aprendizagens que realizei, de que carrego um pouquinho de cada um dos 
filósofos, sociólogos, pedagogos, psicólogos, pensadores, dos tutores e professores. 
Tornei-me uma profissional e um ser humano muito melhor. Mas tenho ciência do meu 
INACABAMENTO, sei que muito há para aprender e sei também que não me bastará 
essa existência somente. Haverá outras! (Al XIV) 

Ao chegar ao final dessa caminhada tenho a nítida compreensão de que ela não termina 
aqui, pois aprendi acima de tudo que é preciso estar aberta a novas aprendizagens e que 
devo estar sempre pronta a refletir sobre a minha prática. (Al. XIII)

Um fator que considero muito presente durante todo o curso e que constatei novamente 
através dessa retrospectiva, foi o trabalho interdisciplinar do curso, no qual as teorias 
se interligavam, onde o aprendizado de uma fortalecia o da outra, isso significa dizer 
que nosso curso priorizou um trabalho contextualizado, integrado, cooperativo e sig-
nificativo. Significativo porque as teorias estudadas no curso eram simultaneamente 
vivenciadas com nossos alunos em sala de aula. (Al XXI)
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O Seminário Integrador foi um elo entre interdisciplinas e alunos, bem como entre alu-
nos, aproximando-nos uns dos outros, procurando tornar ineficiente o frio que a máquina 
produz. Também nos preparou com certa antecedência para os trabalhos das disciplinas. 
Este (SI) é uma ajuda constante porque nos dá o enfoque das interdisciplinas do semestre. 
Às vezes as atividades pareciam que não faziam sentido algum, mas quando começava as 
disciplinas, já estávamos nos familiarizando no contexto. (Al XVII)

 Ao saber que o ensino seria a distância, logo deduzi que seriam vídeos-aulas, que o uso 
da tecnologia seria secundária e principalmente, que seria “BARBADA” receber um 
diploma num curso a distância. ENGANO, PURO ENGANO, ou melhor, CONCEP-
ÇÂO INGÊNUA, PURA CONCEPÇÂO INGÊNUA (tema do meu TCC)... Achava, 
também, que as professoras seriam apenas professoras e estavam ali apenas no cumpri-
mento da carga horária. Outro engano! (Al XV)

Li novamente meus portfólios. Através deles fica claro que o maior objetivo do curso, é 
melhorar a escola pública, nos melhorando. Todas as questões são de cunho reflexivo, 
crítico em cima de nossa prática docente. (Al XXII)

Nas práticas pedagógicas:

(...) entendo avaliação sendo basicamente, acompanhamento da evolução do aluno no 
processo de construção do conhecimento. Mas, para eu poder afirmar algo sobre essa 
evolução eu necessito estar junto com esse aluno nessa caminhada... Já que a avaliação 
é um processo contínuo que implica o dia a dia do aluno temos que ter o cuidado para 
observar o porquê do meu aluno não ter desempenhado uma tarefa como eu acho que 
deveria ter sido. (Al. VII) 

Está semana abri um blog para a turma e vi o quanto ficaram orgulhosos em ter um 
espaço para colocarem suas produções e interagir nele. Muitos já estão acessando em 
casa, mostrando para a família e utilizando os jogos disponibilizados no mesmo. (Al. 
XVI) 
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Aprendemos a visualizar com maior nitidez a individualidade de nossos alunos. Con-
seguimos entendê-los melhor, realizar uma educação mais humana, mais de acordo 
com a realidade do mundo atual. Uma educação mais voltada aos anseios e interesses  
de uma sociedade que necessita cada vez mais da atuação de professores comprometi-
dos com causas nobres da educação e, para o PEAD, uma dessas causas nobres foi, sem 
dúvida o respeito ao direito que cada aluno tem de ser visto como um indivíduo único 
e capaz! (Al. XIII)

Na busca criativa e autônoma de soluções:

Envolvi-me com a criação de um laboratório de informática com computadores velhos 
doados, sem internet utilizando os recursos de cd de jogos e os programas fornecidos 
pelo sistema operacional do Windows 98. Mesmo com estes poucos recursos a novidade 
fez muito sucesso entre as crianças... (Al VII). 

(...) levei meus alunos na Lan House para ver se seria possível trabalhar com eles du-
rante o estágio. (Al. XVIII)

Na comunidade:

Fui convidada recentemente pela diretora da outra escola (municipal) para falar sobre 
alfabetização em uma reunião pedagógica. No dia da reunião, eu iniciei falando sobre a 
minha experiência como alfabetizadora, as dificuldades, a necessidade de buscar aperfei-
çoamento e, lógico a contribuição do curso do PEAD... Também preparei uma apresen-
tação (PowerPoint) sobre a Psicogênese da escrita. Foi uma experiência muito boa, acho 
que pelo fato de ter apresentado a colegas me senti tranquila. No final nós conversamos e 
trocamos experiências. (Al XIX).
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Hoje, temos o blog da escola que é visitado por professores, alunos (turma Ct1) familia-
res e pessoas interessadas. Minhas colegas pedem muitas vezes “ B., tira foto pro nosso 
blog!” As turmas do terceiro ciclo vão até a Informática e visualizam os blogs. Uma 
de minhas colegas pediu minha ajuda para criar o seu blog. “Assim, B., vou ensinar o 
grupo. Nossa turma vai ter um blog.” Depois dos JOMEEX, alguns familiares vieram 
falar comigo pedindo orientações para, na escola, “acharem o blog” no computador. 
Começo a perceber que, de mansinho, todas as minhas colegas do turno da tarde princi-
palmente, pensam em “Ah, isso podemos registrar no nosso blog”... Pois é...o que era, no 
passado, meu...agora começa a ser de todos. Tudo tem seu tempo, sua hora, sua duração. 
Valeu esperar, não insistir, mas acompanhar a mudança... Outras propostas estão pra 
chegar...(Al XX).

Na vida profissional:

Hoje estou atuando no ambiente informatizado da escola e procurando articular 
professores e alunos em prol da inclusão digital. Bom lugar para quem não tinha com-
putador, nem e-mail e não conhecia as ferramentas digitais, para quem perdeu muitos 
trabalhos por não lembrar de salvá-los e muito menos sabia copiar e colar gravuras ou 
navegar na Internet. (Al XX)

Para	finalizar,	retomamos	a	palavra	para	trazer	alguns	dados	que	ace-
nam de forma concreta para a continuidade de mudanças nos diferentes ní-
veis de agentes que participaram do processo educacional desenvolvido pelo 
PEAD. 

No que diz respeito às professoras-alunas, o curso terminou com cem 
por cento dos alunos de Alvorada tendo computadores conectados com ban-
da larga em suas casas e, em função do curso, muitos assumiram a coorde-
nação dos ambientes informatizados de suas escolas e outros agora ocupam 
cargos eletivos de gestão escolar, o que dinamizou a introdução de processos 
inovadores nas escolas. 

No nível das escolas, a Secretaria Municipal de Educação, ao longo 
dos nove semestres, equipou todas as escolas do município com ambientes 
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informatizados, com 20 máquinas ligadas à internet, data show, impressora, 
computadores conectados na biblioteca, sala de recursos e sala dos professo-
res, além de rede wireless que possibilita o uso de notebooks nas salas de aula. 
Além disso, a Secretaria Municipal de Educação compreendeu a importância 
da	formação	continuada	e	passou	a	oferecer	cursos	e	oficinas	voltados	ao	uso	
pedagógico dos recursos informáticos aos seus professores e coordenadores 
de ambientes informatizados.

Essa necessidade também foi evidenciada nas professoras-alunas uma 
vez que um número considerável delas seguiu seus estudos em cursos de es-
pecialização e outras manifestaram estar no aguardo da abertura de especia-
lizações	que	lhes	interessassem.	Mesmo	depois	de	concluído	o	curso,	a	lista	
de discussão se manteve aberta a pedido delas e as nossas ex-alunas continu-
aram a trabalhar nos espaços interativos da Web 2.0, tal como pretendíamos 
que	fizessem	em	diferentes	escolas.	
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CAPÍTULO 4

A cooperação em um curso  
de licenciatura em pedagogia  
a distância sob o ponto  
de vista do tutor
Liseane Silveira Camargo e Tania Beatriz Iwaszko Marques

Introdução

Este artigo apresenta, do ponto de vista do tutor, aspectos sobre 
como	 acontecem	 as	 relações	 interpessoais	 no	 curso	 de	graduação	em	 Pe-
dagogia a  Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PEAD/
UFRGS). Trata-se de uma pesquisa realizada no ano de 2010,  através 
de entrevista com duas tutoras e que aborda o relacionamento do tutor 
tanto com os professores quanto com os alunos do curso. A pesquisa busca 
compreender o que as tutoras pensam sobre cooperação e como acham que 
essa acontece no curso, a partir do ponto de vista do trabalho de tutoria.  
Desde a proposta inicial do curso, é previsto o relacionamento entre os 
alunos, os tutores	e	 os	 professores	 –	 além	 de	 outros	 profissionais,	como	
coordenadores. Tal relacionamento é analisado neste artigo sob o ponto 
de vista da cooperação, com embasamento da Epistemologia Genética, tra-
zendo como referência a obra O juízo moral na criança (PIAGET, 1994) e JUAN  
DELVAL  (2002) para explicar o Método Clínico. Além disso, o artigo traz 
autoras que atuaram no curso durante a pesquisa, explicando o trabalho re-
alizado na tutoria, como CARVALHO  e NEVADO  (2006), CHARCZUK , 
SEVERO  e MARQUES  (2009), bem como CAMARGO  (2009).
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Sobre a Cooperação

A cooperação será tratada neste estudo a partir do referencial da Epis-ção será tratada neste estudo a partir do referencial da Epis-o será tratada neste estudo a partir do referencial da Epis-á tratada neste estudo a partir do referencial da Epis-ratada neste estudo a partir do referencial da Epis-
temologia	Genética,	em	que	cooperar	signifi	ca	operar	em	conjunto.	Os	sujei-ética,	em	que	cooperar	signifi	ca	operar	em	conjunto.	Os	sujei-tica,	em	que	cooperar	significa	operar	em	conjunto.	Os	sujei-
tos necessitam de condições cognitivas, como a capacidade do pensamento 
operatório, para cooperar. A capacidade de operar permite que os sujeitos 
levem em conta mais de uma proposição ao mesmo tempo, que a conservem 
e a transformem. Na cooperação, o sujeito opera com o outro, é capaz de 
levar em conta o ponto de vista próprio assim como o ponto de vista do outro, 
sem que, necessariamente, sejam pontos de vista que concordem entre si.

Uma característica da cooperação é a coordenação entre os pontos de 
vista dos participantes de uma relação.  Os sujeitos são capazes de compre-ção.  Os sujeitos são capazes de compre-o.  Os sujeitos são capazes de compre-
ender a ideia do outro, mesmo que não a aceitem.  Levar em consideração 
outro ponto de vista não	significa	concordar	com ele, mas, sim, buscar com-
preendê-lo e, a partir daí, analisar o seu próprio ponto de vista. Assim, o 
“ sujeito se descentra do seu papel de locutor para o de ouvinte e coordena 
pontos de vista” (CAMARGO, 2009, p. 15). A cooperação é um tipo de 
relação ideal, difícil de ser alcançada.

Uma	 das	 condições	 para	 que	 a	 cooperação	 seja	 possível	 é	 a	 diferen-ções	 para	 que	 a	 cooperação	 seja	 possível	 é	 a	 diferen-es para que a cooperação seja possível é a diferen-ção seja possível é a diferen-o seja possível é a diferen-ível é a diferen-vel é a diferen-é a diferen- a diferen-
ciação do sujeito dos demais da relação. A diferenciação é solidária ao pro-ão do sujeito dos demais da relação. A diferenciação é solidária ao pro-o do sujeito dos demais da relação. A diferenciação é solidária ao pro-ção é solidária ao pro-o é solidária ao pro-é solidária ao pro- solidária ao pro-ária ao pro-ria ao pro-
cesso de descentração cognitiva, que possibilita que o sujeito saia do estado 
egocêntrico. O processo de descentração é promovido nas relações sociais.

São propostos por PIAGET  (1994) dois tipos de relação predominan-ão propostos por PIAGET  (1994) dois tipos de relação predominan-o propostos por PIAGET  (1994) dois tipos de relação predominan-ção predominan-o predominan-
tes: uma baseada na coação e outra baseada na cooperação. A primeira 
está amparada no respeito unilateral, característico da moral heterôno-ístico da moral heterôno-stico da moral heterôno-ôno-
ma, e a segunda está amparada no respeito mútuo, característico da moral 
autônoma.

Com relação ao objeto de estudo deste artigo, que é o trabalho do 
tutor e como ele entende que deva ser sua atuação n o seu relacionamento 
com professores e alunos, a cooperação pode ser tomada como um trabalho 
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em conjunto em que ocorrem trocas de ideias, sendo esta troca um produto 
de	reflexões	que	os	sujeitos	(tutores,	alunos	e	professores)	conseguem	rea-ões	que	os	sujeitos	(tutores,	alunos	e	professores)	conseguem	rea-es que os sujeitos (tutores, alunos e professores) conseguem rea-
lizar entre si. Isso porque a troca de ideias, para considerar-se cooperação, 
não pode se restringir a um amontoado de informações que são reunidas. Ela 
precisa ir além, levarem conta a escuta do outro, trabalhar com as proposi-
ções lançadas pelo outro, sem necessariamente estar de acordo, e trazer tais 
proposições como conteúdo de análise das proposições que são próprias do 
sujeito que escuta.

Um dos pressupostos que norteia o PEAD é o da percepção da sala de 
aula como um espaço interativo, de criação tanto individual como coletiva do 
conhecimento	científi	co	(CARVALHO;	NEVADO; 	�ORDAS)	.	Esse	pressu-ífi	co	(CARVALHO;	NEVADO; 	�ORDAS)	.	Esse	pressu-fico	(CARVALHO;	NEVADO; 	�ORDAS)	.	Esse	pressu-
posto prevê que haja espaço para que a cooperação aconteça. Além disso, 
na proposta metodológica do curso, o incentivo para a cooperação aparece 
como “desenvolvimento de planejamento em conjunto das atividades do se-
mestre para garantir a desejada integração” (CARVALHO; NEVADO;  BOR-ão” (CARVALHO; NEVADO;  BOR-o” (CARVALHO; NEVADO;  BOR-
DAS, 2006, p. 21).

O Trabalho do Tutor

A tutoria no curso de Pedagogia a  distância realizado pela UFRGS 
possui um papel fundamental: o de participar do vínculo entre professores 
e professoras-a lunas . O tutor possui contato direto com elas, seja atra-
vés das ferramentas virtuais, como o ROODA, blog, pbworks, entre outros, 
seja pessoalmente (como acontece principalmente com os tutores de polo). 
O grupo de tutores é dividido entre tutores de sede, que atendem principal-
mente a distância, e os tutores de polo, que atendem presencialmente aos 
alunos no local marcado para as atividades. Todo o semestre, antes do início 
das atividades, há formação dos tutores e nesse momento eles conhecem as 
propostas de todas as d isciplinas e opinam na sua organização.
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O trabalho do tutor permite que as atividades dos alunos tenham 
acompanhamento permanente. Cada tutor está relacionado a uma ou mais 
disciplinas do curso e cada aluno tem a liberdade de contatá-lo durante todo 
o	processo.	Ao	final	de	cada	atividade	proposta	na	disciplina,	o	 tutor	deve 
ler o trabalho e dar algum retorno ao aluno, através de comentários. O co-és de comentários. O co-s de comentários. O co-ários. O co-rios. O co-
mentário do tutor, por sua vez, está embasado nos objetivos da disciplina e 
da atividade proposta, que são discutidos entre tutor e professor. As ferra-ão discutidos entre tutor e professor. As ferra-o discutidos entre tutor e professor. As ferra-
mentas utilizadas para isso estão, em sua maioria, disponíveis na plataforma 
ROODA. 

Está previsto que o tutor apoie  tanto o trabalho dos professores 
como o dos alunos e, para isso, é capacitado para que use uma “metodologia 
interativa e problematizadora” (CARVALHO; NEVADO;  BORDAS, 2006, 
p. 24), o que também estimula a cooperação.

São atribuições do tutor: comentar trabalhos realizados, corrigir 
avaliações,	ajudar	na	compreensão	dos	materiais	utilizados	no	curso,	res-ções,	ajudar	na	compreensão	dos	materiais	utilizados	no	curso,	res-es, ajudar na compreensão dos materiais utilizados no curso, res-ão dos materiais utilizados no curso, res-o dos materiais utilizados no curso, res-
ponder	a	questões	sobre	a	 instituição,	auxiliar	no	planejamento	dos	alu-ção, auxiliar no planejamento dos alu-o, auxiliar no planejamento dos alu-
nos, fornecer informações por diferentes meios de comunicação, atualizar 
informações referentes ao progresso dos  estudantes,  fornecer  feedback 
aos  coordenadores  tanto sobre os  materiais quanto às	dificuldades	dos	
alunos,	 participar	 de	 encontros	 presenciais,	 e	 fazer	 parte	 das	 avaliações	
das professoras-alunas . Pode-se resumir, dizendo que a  função do tutor 
é ajudar a estabelecer um vínculo entre os alunos e o curso. (CARVALHO; 
NEVADO; BORDAS, 2006) 

A atuação exige que o tutor acompanhe as atividades realizadas, 
faça comentários sobre elas e participe da avaliação processual dos alunos, 
subsidiando a avaliação feita pelo professor. Os alunos são avaliados por 
meio das atividades produzidas ao longo da disciplina e também por meio do 
portfólio construído ao longo do semestre que serve de base de dados para a 
construção	do	portfólio	final	apresentado	por	escrito	e	oral	em	um	workshop 
realizado no final de cada semestre. O tutor participa, junto com o professor,  



A cooperação em um curso  
de licenciatura em pedagogia  

a distância sob o ponto de vista do tutor
105

da banca de avaliação do workshop, que é o espaço em que o aluno defende 
seu	 trabalho	 final,	 englobando	 conceitos	 vistos 	 durante	 o	 semestre	 em	
todas as disciplinas. O trabalho apresentado é entregue em versão escrita.

A Pesquisa

A pesquisa partiu da seguinte questão: como o tutor percebe a coope-
ração no seu relacionamento com os alunos e com os professores do PEAD 
dentro das interdisciplinas? A questão buscou esclarecer como os tutores 
pensam a cooperação e de que	 forma	a	percebem	nas	 relações	que	 estabe-ões	que	 estabe-es que estabe-
lecem com as professoras-alunas e com professores. É possível, através des-É possível, através des- possível, através des-ível, através des-vel, através des-és des-s des-
sa percepção, identificar	como são possibilitadas as relações interpessoais 
previstas nos princípios e metodologia do curso. Assim, pretendeu-se: 1) 
Identificar	o	significado	de	 cooperação para o tutor, 2) Conhecer as possi-
bilidades de cooperação que ele (tutor) vê nas relações que estabelece com 
as professoras-alunas e professores e  3) I d e n t i f i c a r  q uais limitações são 
percebidas pelo tutor para que a cooperação se realize.

Utilizou-se o Método Clínico para a realização da pesquisa. Tal me-ínico para a realização da pesquisa. Tal me-co para a realização da pesquisa. Tal me-
todologia prevê flexibilidade	 desde	 a	 coleta	 de	 dados	 até a análise. Com 
base no problema da pesquisa, foi elaborado parte de um roteiro norteador para 
a entrevista que possibilita acompanhar o pensamento do entrevistado atra-
vés da elaboração	de	novas	questões.		(DELVAL,	2002)		

A análise, qualitativa, permite que as respostas criem novas catego-
rias de análise, além daquelas que podem ser previstas. Nesta pesquisa, a 
entrevistadora usou como recurso o MSN. Conforme CHARCZUK , SEVE-
RO  e MARQUES  (2009, p. 5): 

DEVAL (2002)
 
destaca que a diferença do método 

clínico em relação a outros métodos de investigação 
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é que o experimentador intervém de forma sistemá- que o experimentador intervém de forma sistemá-á-
tica frente à atuação do sujeito e como resposta às 
ações	ou	explicações	 fornecidas	por	ele.	É função do 
experimentador analisar o que está acontecendo e 
esclarecer	 	o	 significado.	 	Para	tanto,	 a intervenção 
deve	 ser	 flexível	 e	 sensível ao que o sujeito está 
falando e/ou fazendo. A intervenção é orientada pe-ção é orientada pe-o é orientada pe-é orientada pe- orientada pe-
las ações ou respostas do sujeito e deve ser guiada 
pela tentativa de	descobrir	o	significado	destas.

Os sujeitos pesquisados foram duas tutoras, de dois polos diferentes, 
que, convidadas pela pesquisadora,  aceitaram participar através da assi-és da assi-s da assi-
natura de um Termo de Consentimento. Os nomes usados para a análise 
são	 fictícios para que seja mantido em sigilo o nome das entrevistadas. A 
entrevista clínica partiu do seguinte roteiro de perguntas: Há quanto tempo 
você trabalha como tutor no PEAD? Em quantas interdisciplinas já atuou 
como tutor? Como você caracteriza o trabalho do tutor com relação ao seu 
papel frente aos professores? E frente aos alunos? Como você percebe a sua 
participação frente aos alunos? E aos professores? Como você percebe a par-ê percebe a par-ercebe a par-
ticipação dos professores no seu trabalho como tutor? Como você percebe a 
participação dos alunos com relação ao seu trabalho? Qual a ideia que você 
tem sobre cooperação? Você pensa que há cooperação entre o seu trabalho 
e o dos professores? Você pensa que há cooperação entre sua atuação e a 
atividade dos alunos? 

A seguir, as respostas de cada tutora, apresentadas e analisadas sepa-
radamente. As respostas de cada uma foram tratadas a partir de duas catego-
rias: 1) a percepção sobre cooperação e 2) a percepção sobre cooperação na 
relação tutor, professor e alunos.
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A Percepção das Tutoras

Para a análise, partiu-se dos objetivos da pesquisa. As tutoras entrevis-álise, partiu-se dos objetivos da pesquisa. As tutoras entrevis-lise, partiu-se dos objetivos da pesquisa. As tutoras entrevis-
tadas, Ana e Júlia	(nomes	fictícios),	representam,	cada	uma,	uma	unidade	de	
análise. A primeira unidade refere-se à compreensão do tutor sobre o que 
significa	 cooperar	 e	 o	 que	 o	 tutor	 compreende	como	 cooperação	 na	 atua-ção na atua-o na atua-
ção do curso. A segunda refere-se à percepção do tutor sobre as relações 
estabelecidas com professores e alunos.

Tutora Ana

Quando da coleta de dados, a tutora Ana atuava no PEAD há nove 
semestres. Já havia exercido a tutoria presencial e de sede. Sobre a per-á havia exercido a tutoria presencial e de sede. Sobre a per- havia exercido a tutoria presencial e de sede. Sobre a per-
cepção acerca da cooperação, Ana entende que cooperar é estar disponível 
para auxiliar tanto os professores como os alunos. Diz “estar à disposição 
do professor para qualquer eventualidade que envolva o curso, criticar, no sentido de 
melhorar algumas questões”.	 Além	 disso,	 ela	 afi	rma	que	há	um	 espaço	 de	 for-ém	 disso,	 ela	 afi	rma	que	há	um	 espaço	 de	 for-m	 disso,	 ela	 afirma	que	há	um	 espaço	 de	 for-ço de for-o de for-
mação das disciplinas que acontece antes do início de cada semestre e 
q u e  seria “o primeiro espaço de cooperação que temos com eles (professores)”. É uma 
oportunidade de troca de informações, em que os tutores são escutados sobre 
a análise que fazem sobre cada atividade da disciplina proposta e entram em 
acordo com os professores, dialogando e muitas vezes propondo mudanças 
na organização da disciplina. Esta troca favorece os alunos, pois diferente 
da maioria dos professores que acompanham os estudantes em disciplinas 
específicas,	 os	 tutores	 muitas	 vezes	 são	 mantidos	 por	 vários semestres e 
possuem, por esse motivo, mais conhecimento sobre a turma. Quanto à 
cooperação com os alunos, Ana pensa que o tutor colabora quando oferece 
“o suporte necessário para que os alunos possam desenvolver as atividades, seja es-
clarecendo o ‘ c o n t e ú d o ’  em si, ou facilitando o acesso aos recursos”.	Afirma	tam-
bém que, muitas vezes, elas confundem esse suporte com a ajuda na própria 
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realização da atividade, ou seja, entendem que o tutor precisa realizá-la em 
conjunto, esquecendo-se que “cooperar é auxiliar, é facilitar a aprendizagem, 
não dar pronto, não facilitar nesse sentido”.

O entendimento de Ana sobre cooperação é coerente com o conceito de 
cooperação trazido por PIAGET  (1994) quando o caracteriza como relação 
de solidariedade amparada no respeito mútuo. Isso explica o argumento da 
tutora quando refere que os alunos pensam que, para cooperar, o tutor precisa 
realizar o trabalho em conjunto. Na verdade, como a própria tutora destaca, 
o auxílio se dá no esclarecimento da tarefa e não na atividade executada pelo 
tutor. O tutor é solidário na sua função.

Sobre a relação com professores e alunos, Ana considera que o papel 
do tutor é o de servir como “uma ponte, uma ligação entre o curso em si, profes-
sores e alunos” e vê a atuação do tutor como “um dos principais articuladores de 
todo o processo (educativo)”. Nesse sentido, ela entende que o professor é aquele 
que conhece o conteúdo da disciplina e o tutor é quem, necessariamente, 
deve dominar as ferramentas que dão suporte ao trabalho docente além de 
estar disponível aos alunos. O trabalho deve ser de parceria. Assim, “o tutor 
é um parceiro, seria o elo do professor com os alunos, porque a maioria 
dos professores não domina as tecnologias usadas no PEAD, dominam a 
estrutura da disciplina em si, mas não dominam as outras atividades que 
envolvem o PEAD”. (Ana) 

A cooperação estabelecida entre professor e tutor também caracteriza 
uma relação de respeito mútuo, em que uma função complementa a outra 
sem, necessariamente, estabelecer hierarquia prévia.

Tutora Júlia

Quando da coleta de dados, a tutora Júlia atuava no PEAD há seis 
semestres.  Já tinha atuado em cinco interdisciplinas diferentes.
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Júlia entende que a cooperação vai além de ajudar e colaborar, pois para 
existir cooperação “é preciso que cada um ceda e remodele o seu modo de 
pensar”, mas acredita que no curso existia mais colaboração do que propria-”, mas acredita que no curso existia mais colaboração do que propria-
mente cooperação. O argumento da tutora destaca outro aspecto do conceito 
de cooperação trazido na Epistemologia Genética (PIAGET, 1994): o método 
da cooperação.Tal método é permeado pela reciprocidade entre os sujeitos 
envolvidos em determinada situação e na capacidade de substituírem pontos 
de	vista.	Em	sua	crítica,	a	tutora	afirma	que	um	dos	motivos	para	a	falta	de	
cooperação	 está	na	 insuficiência	de	tempo:	“acredito que até tenham mudanças, 
mas não podemos dizer que só porque têm mudanças no pensar existe cooperação. 
Para cooperar é preciso de tempo, coisa que não temos no PEAD”. Quando ques-
tionada sobre a falta de tempo, já que uma das propostas do curso para o 
acompanhamento no tempo das atividades é a própria atuação dos tutores, 
Júlia argumenta que, muitas vezes, falta o tempo para conversar, pois as ati-
vidades são apresentadas dentro de um período curto e isso faz com que a 
demanda na realização das atividades interrompa um  diálogo necessário 
para a cooperação. No ponto de vista de Júlia, para que o trabalho de 
tutoria pudesse ser ainda melhor e com mais condições para a cooperação, 
o número de alunos por tutor deveria ser reduzido, assim: “acredito que estou 
atendendo bem aos alunos, mas acredito que para ter um auxilio de maior qualidade seria 
necessário diminuir o número de alunos por tutor”.

Sobre a relação com professores e alunos, para Júlia o tutor tem “a 
função de auxiliar o professor a compreender o funcionamento do PEAD”, pois ele 
conhece mais o grupo de estudantes e o funcionamento do curso. No que 
tange ao atendimento aos alunos, Júlia entende que a função da tutoria é 
de orientação e auxílio. Sobre a orientação: “vai desde avisar que entrou uma 
unidade nova na disciplina, a uma orientação por e-mail, MSN”, diz. A relação 
entre tutor e professor varia muito, 	pois	depende	do	profissional	envolvido.	
Sobre isso, Júlia traz “acredito que o  professor deve orientar o tutor quanto ao que 
deve ser ‘cobrado’ dos alunos” e “têm alguns professores que orientam, estão sempre 



Aprendizagem em rede na educação 
a distância: práticas e reflexões110

atentos e junto com o tutor e outros que deixam muito aberto o trabalho, ficando bem 
difícil para o tutor, sem saber que caminho ele (tutor) deve seguir”.

Em sua crítica, Júlia indica que a cooperação depende da capacidade 
de cooperar de cada sujeito da relação. Tal capacidade, segundo PIAGET  
(1994), é tanto cognitiva quanto afetiva, dependendo do nível de pensamen-
to dos sujeitos e da descentração cognitiva, assim como do desenvolvimento 
moral e da capacidade de estabelecer respeito mútuo.

Considerações Finais

A questão de pesquisa proposta “Como o tutor percebe a coopera-
ção no seu relacionamento com os alunos e os com professores do PEAD 
dentro das interdisciplinas?” é respondida entendendo-se que a cooperação, 
conforme a Epistemologia Genética	propõe	(como	coordenação de pontos de 
vistas), aproxima-se da compreensão apontada pelas tutoras.  A tutora Júlia 
traz a ideia de que cooperar “remodela o pensamento”.  A percepção que 
as tutoras têm sobre a compreensão dos alunos é de que cooperar se apro-êm sobre a compreensão dos alunos é de que cooperar se apro-m sobre a compreensão dos alunos é de que cooperar se apro-ão dos alunos é de que cooperar se apro-o dos alunos é de que cooperar se apro-é de que cooperar se apro- de que cooperar se apro-
xima de “auxiliar” e “colaborar”. A cooperação seria facilitada se houvesse 
mais tempo de conversa entre os participantes da relação e se o número de 
alunos por tutor fosse menor. Além disso, com relação à comunicação entre 
tutor e professor, a cooperação é mais facilitada quando o professor se 
mostra mais atuante, orientando o trabalho do tutor e permitindo que exista 
troca de ideias. Tal “facilidade” pode ser promovida pelo professor, pois é ele 
quem determina como será feita a avaliação e quais pontos devem ser mais 
explorados nas atividades. Segundo as tutoras, podem partir do tutor a troca 
de ideias e a provocação pela relação de cooperação, mas isso dependerá da 
aceitação do professor em receber tais ideias. Um participante da relação 
não “coopera” sozinho, pois cooperar é um tipo característico de relação. 
Por isso,  é possível diferenciar cooperação de auxílio ou ajuda que são ações 
possíveis de se realizar sozinho.
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CAPÍTULO 5

Cooperação e fomento  
do conhecimento: estudo de caso  
em ambiente digital de aprendizagem
Vanice dos Santos e Rosane Aragón

Introdução

O presente artigo é resultado da investigação sobre a construção do 
conhecimento em ambiente virtual de aprendizagem, empreendida durante o 
Curso de Especialização em Tutoria, na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. O interesse pelo tema surgiu da observação de que os ambientes virtu-
ais são um espaço onde um número crescente de pessoas tem se movimentado. 
Para uma análise aprofundada de tal fenômeno, escolhemos fazer um estudo 
de caso no Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura na modalidade 
a distância, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PEAD). 

De início consideramos que, sendo um Curso de Graduação em Peda-
gogia encontraríamos como inerente o interesse nos quesitos aprendizagem 
e aprimoramento do conhecimento. Acrescenta-se a isso que, sendo em uma 
Universidade Federal, há reconhecimento, dentre os saberes acadêmicos, pelo 
cuidado	e	empenho	com	o	desenvolvimento	profissional	de	seus	estudantes,	
tanto	 pelo	 desenvolvimento	 de	 competências	 e	 conhecimentos	 específicos	
quanto pela formação pessoal. Desse modo, consideramos pertinente investi-
gar sobre as possibilidades de cooperação para o fomento do conhecimento.

 Com PIAGET , sobretudo nos Estudos sociológicos (1973), encontramos 
o conceito de cooperação como fundamental para o desenvolvimento, seja 
individual, social, da história, das técnicas e dos conhecimentos.
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Identificamos	na	noção	de	cooperação	de	PIAGET	,	aproximações	com	
a noção que nos orienta quanto ao ser humano, qual seja, a noção que o ho-
mem é um ser pensante, social, que o seu desenvolvimento e o desenvolvimen-
to dos outros são inter-relacionados (ARISTÓTELES , 1969; HEIDEGGER , 
1995, 2001; PIAGET , 1972, 1973, 1978, 1983, 1991). Além disso, investigar sobre 
cooperação parece-nos relevante porque nosso campo de análise está na world 
wide web,1 estando em consonância com a ideia de entrelaçamento, concepção 
presente no PEAD, em sua matriz – e matiz  – curricular consoante  à metá-
fora do conhecimento em rede.2 Nas palavras de MORAES  (2006, p.75) “não 
existe uma ciência, ou uma disciplina, que esteja acima e outra abaixo, que 
não há conceitos em hierarquia ou algo que seja mais fundamental do que 
qualquer outra coisa”. 

A organização tanto quanto os princípios orientadores do projeto po-
lítico-pedagógico e do currículo trazem, no PEAD, de modo ora explícito ora 
implícito, a metáfora da rede e a interação. Sendo um Curso organizado para 
ser desenvolvido no transcorrer de nove semestres, ao invés de uma organi-
zação em disciplinas curriculares, há interdisciplinas articuladas a partir de 
um	enfoque	temático.	Nas	interdisciplinas	é	contemplado	o	saber	científico/
acadêmico voltado para o fazer e saber prático (CARVALHO ; NEVADO ; 
BORDAS , 2006a) desenvolvido como entrelaçamentos dos saberes práticos 
e teóricos3.

1  Também referida como web e www, é traduzida para a língua portuguesa como rede de alcance mundial.
2  Para um aprofundamento sobre a concepção de metáfora do conhecimento em rede e sua contrapo- Para um aprofundamento sobre a concepção de metáfora do conhecimento em rede e sua contrapo-
sição com o enfoque disciplinar, sugerimos a leitura de O Tao da física: um paralelo entre a física moderna e 
o misticismo oriental e Pertencendo ao universo: explorações nas fronteiras da ciência e da espiritualidade, ambos de 
FRITJOF  CAPRA ; O método III: o conhecimento do conhecimento, de EDGAR  MORIN  e A metáfora viva, de 
PAUL  RICOEUR . Há ainda outros escritos interessantes sobre o tema e que o leitor terá oportunidade 
de descobrir. 
3 	 Identificamos	 aqui	 alguma	correlação	 com	o	pensamento	 sistêmico	 (MORAES	 ,	 2002;	MORIN	 ,	
2006)	dado	que	pressupõe	a	relação	entre	todo	e	parte	ou,	entre	teórico	e	prático.	Estes	são	reconhe-
cidos como necessariamente implicados e, além disso, no pensamento sistêmico não há pretensão 
de	conhecimentos	fixos	e	estáveis	–	o	pensamento	em	processo,	ou	conhecimento,	está	aberto	para	
incertezas.
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Os graduandos do referido Curso são alunos(as)-professores(as), ou 
seja,	são	alunos	na	Faculdade	e	são	professores	em	seu	exercício	profissional	
e esse reconhecimento guia “a relação entre prática pedagógica e pesquisa 
como elemento aglutinador do currículo” (CARVALHO ; NEVADO ; BOR-
DAS , 2006b, p. 19).  Adentrando na estrutura do Curso encontramos, para a 
efetividade da proposta pedagógica: coordenador do curso, coordenador de 
eixo, professor articulador da interdisciplina, professores colaboradores da 
interdisciplina e tutores. 

Apresentamos,	acima,	as	justificativas	sobre	a	escolha	do	problema	e	o	
âmbito de realização do estudo de caso. Evidenciamos que nossa investiga-
ção	põe	em	foco	as	possibilidades	da	cooperação	entre	tutor	e	aluno	para	o	
fomento do conhecimento destes.  

Educação a distância em ambientes digitais  
de aprendizagem 

Salientamos aqui uma distinção na educação a distância, sugerida 
por PETERS  (2004), em relação aos demais períodos da história da EAD: 
a peculiaridade de ocorrer em ambientes informatizados de aprendizagem. 
O referido autor menciona períodos de sua história: 1) EAD baseada na 
tecnologia pré-industrial, cujo precursor teria sido o apóstolo São Paulo; 
2) educação por correspondência, no século XIX; 3) universidades de en-
sino à distância, tendo início nos anos 70, inicialmente com o uso do rádio 
e	da	 televisão,	 e	posteriormente	 com	o	 vídeo	 e	 as	fitas	 cassetes;	 e	 4)	uni-
versidades virtuais, desde meados dos anos 90, com o surgimento da rede 
mundial de computadores. O acesso crescente  à internet contribuiu com 
desafios	e	possibilidades	para	educação,	tendo	como	ponto	de	destaque	as	
peculiaridades de aprendizagens online. 
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Sendo	 que	 o	 objetivo	 dessa	 pesquisa	 não	 é	 de	 uma	 historiografia,	
mas,	 sim,	de	 identificar	possibilidades	da	 educação	 em	ambientes	digitais,	
destacaremos algumas características comuns para PETERS  (2003, 2004), 
GONZALES  (2005), CARVALHO ; NEVADO ; BORDAS  (2006a, 2006b). 
É pensamento corrente que a rede mundial de computadores não ocasionou 
apenas	uma	mudança	tecnológica	significativa,	proporcionando	também	mo-
dificações	sociais	e	pedagógicas	na	Educação.	

No PEAD as oportunidades da educação em ambientes virtuais 
de aprendizagens foram vistas como possibilidades de contemplar, por 
exemplo: a formação de culturas de rede; o desenvolvimento da autono-
mia cooperativa e o desenvolvimento da aprendizagem numa perspectiva 
investigativa (CARVALHO ; NEVADO ; BORDAS , 2006a, 2006b). Depre-
endemos	 que	 nestes	 há	 pressupostos	 pedagógicos	 que	 confluíram	para	 a	
educação na modalidade a distância, de modo que aquilo que é ofertado/
possibilitado, desde as ferramentas, incluindo o webfólio educacional e a 
orientação para o trabalho das equipes (professores e tutores), abarca a 
concepção de educação como construção, como processo. Assim, aparato 
tecnológico, comunidade virtual e concepção de educação convergem no 
Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura na modalidade a distân-
cia (PEAD/UFRGS).

Dado que na educação modalidade a distância os professores e alunos 
encontram-se separados no espaço e no tempo  – embora possam ocorrer ati-
vidades síncronas  –, o cuidado quanto ao aprendizado é compartilhado com 
o	aluno,	não	ficando	preponderantemente	ao	cargo	do	professor	e/ou	tutor.	A	
comunicação entre os partícipes do processo de ensino e de aprendizagem é 
mediada por alguma forma de tecnologia.

Os autores mencionados acima ressaltam que as tecnologias da infor-
mação e comunicação são fundamentais enquanto possibilitadoras de um 
novo modelo de aprendizagem. Sendo assim, em ambiente digital de apren-
dizagem, deve-se ponderar sobre as necessidades educacionais dos alunos. 
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Frente a isso, a atenção deve incidir, nas palavras de GONZALES  (2005, 
p. 33), sobre “[...] a idade, a base cultural e socioeconômica, os interesses 
e experiências, o nível de escolaridade e a familiaridade dos alunos com os 
métodos de EaD”. Assim, a tecnologia informatizada é considerada uma 
aliada	e	uma	possibilidade,	dentre	outras,	para	a	manifestação	de	questões	
sociopedagógicas .

Os ambientes virtuais de aprendizagem no qual ocorrem as postagens 
de materiais, por professores, por professoras-alunas e por tutores, no PEAD, 
são predominantemente: o ROODA (Rede Cooperativa de Aprendizagem), 
pbworks e blogs.4 Nessa pesquisa,  detivemo-nos  sobre os comentários posta-
dos pelo tutor e pela  aluna-professora no webfólio, do Rooda. 

No ROODA encontramos, nos termos de GONZALES  (2005, p. 43): 
1) Ferramentas de coordenação, sendo que a) ferramentas de organização 
do curso ou de coordenação do processo; no caso do ROODA, nas abas 
funcionalidades e aulas respectivamente, e b) ferramenta de apoio do pro-
fessor, como “aulas’,  ‘webfólio’5 e ‘biblioteca’, locais onde são postadas as 
atividades do curso, os materiais de leitura e os materiais de apoio, como 
tutoriais; 2) Ferramentas da comunicação, internas ao ambiente, como ‘fó-
runs’, ‘bate-papo’, ‘lista de discussão’ e ‘contatos’ (e-mail de cada integrante 
da turma); 3) Ferramentas de produção dos alunos ou de cooperação, como 
‘webfólio’, ‘diário de bordo’; 4) Ferramentas de Administração, ‘funcionali-
dades’ e ‘InterRooda’. Destacamos os tipos de ferramentas mencionados 

4  O ROODA  é um ambiente virtual de educação sob a responsabilidade do NUTED (Núcleo de Tecnologia 
Digital Aplicado à Educação) e do LIMC (Laboratório de Interação Mediada por Computador), ambos 
da UFRGS. Tal ambiente tem o objetivo de atender às necessidades dos docentes e discentes da UFRGS. 
Para isso, cada professor faz a opção pelas ferramentas que julga estarem de acordo com o trabalho que 
pretende desenvolver. Tanto pbworks quanto os blogs são interfaces que permitem a interação entre os 
usuários. Embora seja necessário estar conectado à rede de computadores para utilizá-los, têm sido uma 
ferramenta importante em alguns modelos de educação a distância por permitir o uso da criatividade e 
da liberdade, por exemplo, onde cada sujeito pode editar, exercer a escrita e a leitura. 
5  Webfolio é o nome dado ao portfólio na web, de outro modo, é um lugar em um ambiente virtual onde 
são guardados trabalhos. Para quem pretende conhecer as potencialidades do webfólio para a educação 
recomendamos a leitura de Portfólio educacional: proposta alternativa de avaliação; guia didático, de Marie Jane 
Soares Carvalho e Leonardo Porto.
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por GONZALES  e indicamos onde podemos encontrá-las no ambiente 
ROODA, embora neste uma ‘funcionalidade’ pode servir como uma ou ou-
tra ferramenta.

Na composição de nosso objeto de estudo temos a educação na mo-
dalidade	 a	 distância	 e	 por	 isso	 pesquisamos	 sobre	 relações	 entre	 princí-
pios educacionais em ambientes informatizados de aprendizagem e  seu 
desenho . Encontramos em MAGDALENA ; COSTA ;  NEVADO  (1999), 
algumas características do ambiente quando desenvolvido na perspectiva 
construtivista,	 sendo	que	esses	 traços	compõem,	delineiam	o	PEAD,	 fun-
damentando-o. Tendo em vista as possibilidades de cooperação entre tutor 
e aluno para o fomento do conhecimento, destacamos alguns ‘princípios 
organizacionais	dos	ambientes	virtuais	de	aprendizagem’	e	relações	com	o	
desenho do ambiente: 

•	 para	criar	condições	para	a	construção	do	conhecimento	através	da	
ação-reflexão-ação,	o	ambiente	virtual	de	aprendizagem	pode	propor-
cionar	espaços	de	autoria,	seja	pela	elaboração	“de	novas	questões,	de-
finição	de	novos	objetivos; feedback, sem sentido de correção de erros, 
mas sim de “visualização”  dos processos e resultados e; explicitação 
do	pensamento	e	o	estabelecimento	de	novas		relações”	(p.	8);

•	 o ambiente pode ser desenvolvido visando a proporcionar o “registro 
de	ações	desenvolvidas,	permitindo	sua	depuração	ou	reelaboração,	
e	avaliação	de	processos”	(p.	9).	Nesse	caso	as	ações	podem	ficar	re-
gistradas, por exemplo, das atividades realizadas ou das estratégias 
aplicadas. Assim, o desenho de um ambiente virtual que contemple 
o processo de aprendizagem pode favorecer a “visualização” da tra-
jetória percorrida pelos alunos e, havendo “espaço personalizado de 
trabalho	(ex.	bloco	de	anotações)”	(p.	9),	cada	aluno	pode	registrar	
referente às suas aprendizagens e conhecimento, aquilo que tem 
necessidade. Mas quando o assunto é rede, seja conhecimento em 
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rede, ou rede de computadores, onde cada um tem acesso a muitos 
outros, “espaços compartilhados, facilitando a adição de feedbacks; 
publicação, acompanhamento e discussão de projetos via rede” (p. 
9) merecem ter lugar;

•	 “favorecer processos cooperativos e comunicacionais” (p. 9) é outro 
princípio educacional para ambientes virtuais de aprendizagem no 
panorama construtivista. Ainda segundo MAGDALENA ; COSTA;   
NEVADO  (1999) tal princípio estaria contemplado no desenho do 
ambiente se este permite a “publicação, acompanhamento e discus-
são de atividades, experiências, projetos, via rede”, se prevê ativida-
des que possam ser realizadas síncrona ou assincronicamente. Mas, 
enfatizamos que tais processos podem ocorrer se houver espaços 
“para	apoio,	discussão	e	reflexão	sistemáticas		–	disponibilidade	de	
banco de dados dinâmicos” (p. 9). 

Talvez o leitor esteja estranhando o emprego por vezes da expressão 
“ambiente informatizado de aprendizagem”, noutras como “ambiente virtual 
de aprendizagem”, sendo que no título desta seção utilizamos a expressão 
“ambiente digital de aprendizagem”. Tal opção é oriunda da intenção de 
apresentar,	mesmo	que	brevemente,	algumas	concepções,	cuja	escolha	nem	
sempre é explicitada, sobre o ambiente em que se assentam as práticas peda-
gógicas na modalidade a distância. 

Dentre os modos de referir-se ao espaço no qual acontece educação na 
modalidade a distância, tornou-se corrente o emprego de “ambiente virtual de 
aprendizagem”,	sendo	que	por	definição,	virtual	é	o	que	existe	em	potência,	
como algo que pode vir a se realizar (LÉVY , 1996). O conceito virtual carrega 
ainda	 uma	 ambiguidade,	 pois	 significa	 possibilidade,	 e	 também,	 “preexis-
tência do atual” (ABBAGNANO , 2003). A caracterização de GONZALES  
(2005) como “ambiente informatizado de aprendizagem” evidencia o modo 
de educação cujo meio é o computador. 
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Decidimos por “ambiente digital de aprendizagem”, na esteira do pen-
samento de NEGROPONTE  (2006) e SANTOS  (2013) pois contemplam a 
vivacidade	que	se	presentifica	no	ambiente	digital.	Destacamos	de	NEGRO-
PONTE	 	(2006)	as	distinções	quanto	a	questões	do	meio	–	distinguindo	o	
analógico	do	digital		–,	assim	como	as	decorrentes	modificações	no	modo	de	
lidar	com	as	informações,	e,	além	disso,	o	“querer	saber	mais	sobre	o	assunto”	
(p. 71).  Inspiramo-nos no digital incluído na ideia de ágora digital como am-
biente que “po[de] propiciar o calor do debate, ou seja, o envolvimento daqueles 
que são tocados pela curiosidade investigativa, e se autorizam a pôr voz nas 
suas ideias”. (SANTOS , 2013, p. 100)  

Podemos	 compreender	 as	 duas	 primeiras	 denominações,	mas	 dada	 a	
efetividade da  EaD , vinculamo-nos à concepção que carrega as possibili-
dades, características e viabilidades da vida no digital – complementares a 
outros modos.

Mencionamos, anteriormente, que  na modalidade a distância via web, a 
comunicação entre os agentes educacionais é mediada pela tecnologia e o dese-
nho do ambiente pode contemplar como vimos acima, modos de ensino e apren-
dizagem. No PEAD encontramos aquele que exerce, dentre outras, a função de 
manter o aluno virtualmente presente e de modo a sentir-se em companhia. Tal 
é o tutor, que na educação modalidade a distância interage no sentido de incen-
tivar comportamentos e motivar  as alunas-professoras para o conhecimento. 
Nesse	sentido,	encontramos,	em	postagens	de	tutores,	no	PEAD,	expressões	
como: “parabéns”; “conseguiste”;  “não desistas”, “conta comigo”. 

Destacamos, aqui, que  no Curso que é nosso objeto de análise, os tu-
tores	têm	outras	atribuições	além	de	acolher	e	incentivar		a	aluna-professora.	
Sua tarefa consiste, dentre outras, em comentar os trabalhos dos alunos; au-
xiliar	na	compreensão	da	dinâmica,	orientações	e	materiais	pedagógicos	no	
Curso; incentivar a formação de grupos de estudo; participar dos encontros 
presenciais (CARVALHO ; NEVADO ; BORDAS , 2006b, p. 24-25). Consta-
tamos,	assim,	que	os	tutores	são	agentes	com	atribuições	de	grande	valor	na	
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formação	acadêmica	das	alunas-professoras;		as	atuações	do	tutor,	no	PEAD,	
devem ser preconizadas pela responsabilidade pedagógica com vistas à vin-
culação de cada um em seu processo educativo.

O Curso PEAD e a tutoria

O Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura na modalidade 
a distância, tem como sede a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
em Porto Alegre, contando ainda com cinco polos, localizados nos municí-
pios de Alvorada, Gravataí, São Leopoldo, Sapiranga e Três Cachoeiras. O 
Curso de Graduação visa atender a formação dos graduandos, e para tanto 
sua organização inclui cuidados quanto ao pedagógico, recursos humanos e 
tecnológicos. Com tal estrutura, encontramos no PEAD o tutor para apoio 
docente, sendo que há tutores nos polos e tutores na sede.

A pergunta que surge é: como os tutores poderão exercer a tarefa de 
apoio docente em um curso na modalidade a distância? A interação é um dos 
conceitos que estruturam o PEAD, sendo entendida como “comunicação e 
a	 troca	 de	 ideias,	 experiências	 e	 informações”	 (CARVALHO	 ;	 NEVADO	 ;	
BORDAS , 2006b, p. 7). Assim, a metodologia – interativa e problematizado-
ra	–	está	prevista	como	norteadora	das	contribuições	dos	tutores	para	com	as	
atividades realizadas pelas alunas-professoras. 

Para que a interação ocorra num curso na modalidade a distância, 
segundo esboço no Guia do Tutor (CARVALHO ; NEVADO ; BORDAS , 
2006b), todos devem se fazer presente, e a escrita é uma das maneiras. Sendo 
um curso com alunas-professoras, é seu objetivo geral  “preparar o professor 
para	a	reflexão	teórica	(	metarreflexão)	permanente	e	a	recriação	das	práticas	
escolares ao ampliar o conhecimento e o pensamento sobre o fazer pedagógi-
co” (p. 20).
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Encontramos a ideia de interação também no princípio norteador do 
Curso ao contemplar, na formação de alunas-professoras “o trabalho de sala 
de aula como um espaço interativo e ágil de descoberta e criação individual 
e	coletiva	do	conhecimento	científico	e	de	desenvolvimento	de	competências	
para o exercício da participação crítica e responsável nos processos sociais”. 
(CARVALHO ; NEVADO ; BORDAS , 2006b, p. 19) 

Quais as prerrogativas do tutor de sede para que possa contribuir, 
orientado pela metodologia interativa e problematizadora, nesse processo de 
formação	profissional?	

	 Destacamos	algumas	atribuições:	facilitar	e	acompanhar	o	acesso	dos	
estudantes aos enfoques temáticos e às atividades relacionadas; propor per-
guntas	que	ajudem	os	alunos	a	descobrirem	possíveis	contradições	ou	incon-
sistências	em	suas	contribuições	nos	 fóruns	e	webfólio educacional; realizar 
intervenções	diretas,	com	a	anuência	da	equipe,	nas	atividades	realizadas	e	
registradas no webfólio educacional; acompanhar o entendimento de cada alu-
no sobre as atividades e o conteúdo dos enfoques temáticos; analisar e sugerir 
realizações	no	webfólio	educacional	a	partir	das	orientações	nas	interdiscipli-
nas. (CARVALHO ; NEVADO ; BORDAS , 2006b, p. 27) 

Os materiais postados no webfólio são considerados relevantes no pro-
cesso de avaliação visto que ali o aluno apresenta, seguidamente, parte de sua 
produção, podendo ser individual ou em grupo. Assim, o acompanhamento 
das diversas atividades postadas permite o acompanhamento do processo 
das	 reflexões,	 dos	 limites,	 de	 desenvolvimento,	 da	 construção	 de	 conheci-
mentos da  aluna-professora. Os documentos do webfólio	“busca[m]	refletir	a	
fusão	entre	processo	e	produto.	É	um	artefato	que	mostra	as	realizações	em	
processo”. (CARVALHO ; NEVADO ; BORDAS , 2006b, p. 45) 

Para a avaliação do processo de aprendizagem e de conhecimento 
da  aluna-professora, no PEAD, é considerada a qualidade do trabalho. A 
qualidade é reconhecida através de algumas evidências como: apropriação 
conceitual; exposição de respostas elaboradas e focadas no que é solicitado; 
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desenvolvimento	da	argumentação	pautando-se	em	observações,	em		metar-
reflexão;	 “esforçar-se	em	desenvolver	um	espírito	colaborativo	e	amigável”.	
(CARVALHO ; NEVADO ; BORDAS , 2006b, p. 46-47) 

Em um curso na modalidade a distância, como enfatizado no Guia do 
Tutor (CARVALHO ; NEVADO ; BORDAS , 2006b), este pode incentivar 
o pensamento crítico da  aluna-professora, durante sua formação acadêmi-
ca, de modo  assíncrono, dada a natureza da educação em ambiente online. 
Diferentemente do ensino presencial, onde uma questão colocada para os 
alunos tende a ser desenvolvida naquela aula, portanto, com alguns minu-
tos	para	ser	trabalhada,	num	curso	a	distância	o	tempo	para	a	reflexão,	para	
a análise de uma questão é alongado em relação ao que acontece no ensino 
presencial.

 Além da criticidade, de um trabalho realizado com qualidade, o que 
mais deve o tutor observar e incentivar quanto ao conhecimento? “Explore 
com os alunos as formas em que os conhecimentos teóricos podem ser apli-
cados na vida cotidiana. Solicite aos alunos para encontrarem exemplos na 
vida real que ilustrem os conceitos discutidos”. (CARVALHO ; NEVADO ; 
BORDAS , 2006b, p. 76)  

Se	o	foco	é	o	conhecimento	e	se	ao	tutor	de	sede	foi	confiada	a	leitura	
das	produções	dos	alunos	e	também	o	mediar	a	ação	pedagógica	(entre	pro-
fessores especialistas e acadêmicos), destacaremos a função deste. Alunos, 
quando produzem, querem ser reconhecidos ora pela autoria, ora pelo cum-
prir	a	tarefa,	ora	pelo	aprimoramento	em	sua	formação	profissional		ora	por	
todos . Isto aponta também para a necessidade da interação e da cooperação.

Um modo de interação entre o tutor de sede e a  aluna -professora co-
meça quando esta , depois (ou ainda antes) de postar no webfólio do ambiente 
ROODA, aguarda o comentário do tutor.

Será que a expectativa da aluna-professora é somente no sentido de 
saber se sua tarefa foi considerada como realizada ou se necessita ser refei-
ta? Ou será que a  aluna-professora deseja receber um comentário por parte 
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do tutor de sede e poder interagir diretamente com este, emitindo, na forma 
também de comentário, respostas aos primeiros?

Quanto	à	questão	sobre	as	considerações	da	avaliação	de	uma	tarefa	re-
alizada, HENGE  (2009) investiga a “intervenção [do tutor] como solicitação 
de refazer uma atividade, tomando-a como uma possibilidade de repensar o 
próprio fazer e a aprendizagem por parte da  aluna-professora que refaz” (p. 
1). A intervenção do tutor enquanto mediação entre o aluno e o conhecimento 
ofertado pelo curso, está relacionada com o próprio processo avaliativo da  
aluna-professora, conforme o referido trabalho. Isto na medida em que esta 
, através do que foi escrito no comentário, pode  empreender novamente no 
que produziu . 

No	estudo	realizado	por	HENGE		(2009),	as	conclusões	foram	que	os	
“estudantes tomam o texto original e complementam, ao término do mesmo, 
como uma espécie de interlocução com o tutor, em caráter responsivo pon-
tuando os aspectos levantados pelo tutor em seu comentário” (p. 12), e que, 
“independentemente do modo de intervenção do tutor, a  aluna-professora 
não percebe o seu texto como algo a ser repensado, reformulado talvez, mas 
sim, como um todo acabado no qual somente é possível acrescentar uma com-
plementação” (p. 13).

A interação contribui para a aprendizagem? Possibilita a cooperação?

Aprendizagem, cooperação e conhecimento 

O termo aprendizagem é associado ao tema educação, estando presente 
nas mais diversas teorias sobre educação, seja na modalidade presencial ou 
a	distância.	Julgamos	necessário	apresentar	o	significado	deste	conceito	e	a	
relação deste  com o desenvolvimento e o conhecimento, segundo nossa com-
preensão da epistemologia genética. 
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No texto Desenvolvimento e aprendizagem encontramos que “[o] desen-
volvimento é um processo que se relaciona com a totalidade de estruturas 
do conhecimento” enquanto que “a aprendizagem é provocada [...] por uma 
situação externa” (PIAGET , 2008, p. 1). Sendo provocada por alguém ou por 
uma situação externa, a aprendizagem não pode ser considerada espontânea 
e, ainda, “é um processo limitado a um problema simples ou uma estrutura 
simples”. (PIAGET , 2008, p. 1) 

A aprendizagem poderá ocorrer quando o sujeito está ativo na situação 
e quando o estágio de desenvolvimento, no qual se encontra,  torna-lhe apto 
para	assimilar,	aprender.	 “Definirei	assimilação	como	a	 integração	de	qual-
quer espécie de realidade em uma estrutura” (PIAGET , 2008, p. 11). Assim, é 
o desenvolvimento que permite a ocorrência da aprendizagem. 

Quando a aprendizagem pode tornar-se conhecimento?

O conhecimento não é resultado somente do estar diante do objeto, 
não é o resultado da procura pela reprodução daquilo que se busca conhecer, 
seja	objeto	ou	acontecimento.	“Conhecer	é	modificar,	transformar	o	objeto,	e	
compreender o modo como o objeto é construído. Uma operação é, assim, a 
essência	do	conhecimento.	É	uma	ação	interiorizada	que	modifica	o	objeto	do	
conhecimento”. (PIAGET  , 2008, p. 1-2) 

Sendo imprescindível a ação do sujeito sobre o objeto para que produza 
conhecimento,	perguntamos:	como	podemos	qualificar	o	agir		do	tutor	e	da	
aluna-professora para que haja conhecimento? Para que o sujeito possa com-
preender o objeto de estudo, o agir deve mirar/almejar o objeto, o sujeito, ou a 
ambos? Mesmo pensando na inter-relação entre ambos, para o êxito da ação, 
podemos focar em somente um destes?

Diz-nos PIAGET  que através da pura observação, ou do reforço, isto 
não será possível, pois “a estrutura lógica é alcançada apenas através da equi-
libração interna, por  autorregulação” (PIAGET , 2008, p. 11). Assim, o tutor 
não pode contribuir diretamente para o desenvolvimento da estrutura lógica, 
mas interagindo orientado pela reciprocidade, incitando para a cooperação 
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no trabalho mental, estará trabalhando para o abandono do egocentrismo e 
para a autonomia.

Sendo que cooperação implica  cooperar  junto, uma maneira pela qual 
os tutores podem contribuir para o conhecimento das alunas-professoras; po-
deria	estar	no	provocar,	nas	intervenções	escritas,	o	posicionamento	do	aluno	
perante	o	objeto	em	questão	da	atividade,	a	fim	de	que	possa	agir	novamente	
sobre o objeto. De outro modo, a intervenção do tutor na postagem de um aluno 
terá possibilidade de produzir conhecimento se for além de uma resposta, quer 
dizer,	se	incluir	as	condições	de	provocar	atividade	no	sujeito.	“Uma	operação	
é uma atividade. A aprendizagem é possível apenas quando há uma assimilação 
ativa. [...] e penso que sem essa atividade não há possível didática ou pedagogia 
que	transforme	significativamente	o	sujeito”.	(PIAGET,	1972,	p.	11)	

A cooperação no PEAD foi investigada recentemente (CAMARGO, 
2009), mas de um ponto diferente do nosso. Nossa pesquisa visa a inves-
tigar possibilidades da cooperação entre tutor e aluno para o fomento do 
conhecimento.

CAMARGO		(2009)	ocupou-se	com	a	cooperação	nas	relações	inter-
pessoais, tendo entrevistado duas tutoras. Buscou “compreender o que as tu-
toras pensam sobre cooperação e como pensam que a cooperação acontece no 
curso a partir do ponto de vista do trabalho de tutoria” (p. 1). 

Após análise dos dados da entrevista concluiu que as tutoras não enten-
dem a cooperação como esboçada na epistemologia genética piagetiana, qual 
seja, cooperação como coordenação de pontos de vista. Escreve CAMARGO  
(2009, p. 9), que a “percepção que as tutoras têm sobre a compreensão dos 
alunos é de que cooperar se aproxima de ‘auxiliar’ e ‘colaborar’. [...]. Pode ser 
que venha partir do tutor a troca de ideias e a provocação pela cooperação, 
mas isso dependerá da aceitação do professor em receber ideias”. A autora 
dá ênfase na diferenciação de cooperação e auxílio ou ajuda, dizendo que se 
a segunda é possível de realizar sozinha , a primeira não, pois requer uma 
operação em conjunto.
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 Buscamos no livro Estudos sociológicos, de PIAGET,  o conceito de coo-
peração, e logo no início do texto encontramos a relação entre o ‘eu’ e o ‘nós’, 
não como sujeitos isolados, mas PIAGET  lembrando-nos que o sujeito é as-
sim composto: pelo eu e pelo nós.  

Alguns paralelos são traçados por PIAGET  quanto à explicação psi-
cológica e a explicação sociológica: na primeira a ênfase recai sobre o “eu”, as 
ações	e	“operações”;	na	segunda	o	destaque	é	sobre	o	“nós”	e	as	“interações,	
quer	dizer,	condutas	se	modificando	umas	às	outras	[...]	ou	formas	de	‘coo-
peração’,	operações	efetuadas	em	comum	ou	em	correspondência	recíproca”.	
(PIAGET , 1973, p. 22) 

Destacamos uma explicação de PIAGET  sobre a cooperação:

cooperar na ação é operar em comum, isto é, ajustar 
por	meio	de	novas	operações	(qualitativas	ou	métri-
cas) de correspondência, reciprocidade ou comple-
mentaridade,	 as	 operações	 executadas	por	 cada	um	
dos parceiros. [...] A passagem da ação à operação 
supõe,	 pois,	 no	 indivíduo,	 uma	 decentração	 funda-
mental, condição do agrupamento operatório, e que 
consiste	em	ajustar	as	ações	umas	às	outras,	até	poder	
compô-las em sistemas gerais aplicáveis a todas as 
transformações:	ora,	são	precisamente	estes	sistemas	
que	permitem	unir	operações	de	um	indivíduo	à	dos	
outros (1973, p. 105).

Sendo que a cooperação é concernente a mais de um sujeito, para que 
possam estar na ação, compreendemos que autonomia se faz necessária, pois 
que,

O	estado	de	equilíbrio,	tal	como	é	definido	pelas	três	
condições	 precedentes	 [escala	 comum	 de	 valores;	
conservação; reciprocidade], está assim subordinada 
a uma situação social de cooperação autônoma, fun-
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damentada sobre a igualdade e a reciprocidade dos 
parceiros, e se liberando simultaneamente da anomia 
própria ao egocentrismo e da heteronomia própria a 
coação (1973, p. 110).

 Considerar aprendizagem, desenvolvimento, conhecimento e educa-
ção, sob o prisma da cooperação nos remete a pesquisar os estudos sociológi-
cos.	Frente	ao	desafio	de	pensar	as	relações	sujeito	e	objeto,	PIAGET		(1973)	
investiga	aproximações	entre	explicações	operatórias,	sociológicas,	compre-
endendo	que	tais	aproximações	podem	contribuir	para	a	epistemologia	gené-
tica.	Destas,	destacamos	algumas	das	características	dos	níveis	de	interações	
sociais.  

 Um dos traços da interação social apresenta-se como troca, sendo, 
nas palavras de PIAGET  (1973 p. 58-59),

[u]ma troca qualquer, entre dois indivíduos x e x’, já 
é	por	si	só	[...]	fonte	de	regulações	fáceis	de	discernir	
[...] cada ação de x sobre x’ constitui um “serviço”, isto 
é,	um	valor	r	(x)	sacrificado	por	x	(tempo,	trabalho,	
objetos ou ideias, etc.) que alcança uma satisfação 
(positiva ou negativa) de x’ seja s (x’); inversamente 
x’	sacrifica	os	valores	de	r	(x’)	agindo	sobre	x,	que	ex-
perimenta a satisfação s (x). [...] O equilíbrio da troca 
é	determinado	pelas	condições	de	igualdade	r	(x)	=	s	
(x’) = t (x’) = v (x) = r (x’) = s (x) = t (x) = v (x’).

	 A	interação	social	 implica	regulações	entre	sujeitos.	No	caso	acima,	
temos	o	exemplo	da	interação	entre	dois	sujeitos	(identificados	como	x e x’), 
sendo que na ação realizada por um sujeito (sujeito x) com o outro, aquele 
se faz presente dedicando algo (valor r). Sua disponibilidade na interação 
pode revelar dedicação de seu tempo, contribuição de trabalho, ideias, por 
exemplo. Bem, explica-nos PIAGET  (1973), que a ação de um sujeito pode 
repercutir satisfação (s) positiva ou negativa no outro sujeito (sujeito x’). 
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Mas, a interação completa-se quando, digamos, em retribuição, o sujeito x’ 
faz uma ação que se dirige àquele. Nessa ação, de modo semelhante, o sujeito 
x’ investe, seja tempo, trabalho, ideias, por exemplo. Desse modo, a ação do 
sujeito x’ ocasionará algum tipo de satisfação no sujeito x. O equilíbrio da troca 
contempla as condições de igualdade na interação, quando cada sujeito contribui 
com algo e dirige-se ao outro e vice-versa.

  Sabemos que a educação é um processo social e, assim, cumpre-nos 
pesquisar e aprender sobre aspectos da interação. Encontramos em PIAGET  
(1973) algumas palavras acerca da vinculação entre a natureza social da coo-
peração	no	contexto	das	operações	efetivas	do	pensamento.

Toda interação social aparece assim como se manifes-
tando sob a forma de regras, de valores, de símbolos. 
A sociedade mesma constitui, por outro lado, um sis-
tema	de	 interações,	começando	com	as	relações	dos	
indivíduos,	dois	a	dois	e	se	estendendo	às	interações	
entre cada um deles e o conjunto dos outros, e até às 
ações	 de	 todos	 os	 indivíduos	 anteriores,	 quer	 dizer	
de	todas	as	interações	históricas,	sobre	os	indivíduos	
atuais (1973, p. 40).

O	pensamento	por	si	só	não	se	configura	como	resultado	necessário	da	
educação formal, tampouco da imediata interação entre sujeitos. Uma das 
tarefas da educação é responsabilizar-se enquanto algo da cultura. A compre-
ensão de que a constituição do sujeito está imbricada na cultura é defendida 
por vários pensadores, dentre os quais ARISTÓTELES  (1969) e HEIDEG-
GER  (2001). O movimento na direção da construção do conhecimento do 
sujeito, contemplando a reciprocidade, é assim apresentado por PIAGET  
(1973, p. 78): 

O progresso do conhecimento individual não consis-
te, pois, somente numa integração direta e simples 
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dos esquemas iniciais nos esquemas ulteriores, mas 
numa inversão fundamental de sentido que subtrai 
as	 relações	na	prioridade	do	ponto	de	vista	próprio	
para uni-las em sistemas que subordinam este ponto 
de vista à reciprocidade de todos os pontos de vista 
possíveis e à relatividade inerente aos agrupamentos 
operatórios. Ação prática, pensamento egocêntrico, e 
pensamento operatório são, pois, os três momentos 
essenciais de tal construção.

Estando de acordo que o conhecimento exige de cada sujeito, mesmo 
tendo	relações	estreitas	com	processos	sociais,	a	pergunta	que	surge	é:	existe,	
e, se existe como pode ser a lógica inerente ao processo do conhecimento 
assim	compreendido?	A	cooperação	está	presente	nas	proposições	que	sus-
tentam o conhecimento,

pois	 acarreta	 o	 agrupamento	 das	 proposições	 tro-
cadas: um agrupamento próprio a cada parceiro, em 
função de suas trocas com o outro, e um agrupamento 
geral devido às correspondências, às reciprocidades 
ou às complementaridades de seus agrupamentos so-
lidários. A troca como tal constitui, pois, uma lógica, 
que	converge	com	a	lógica	das	proposições	individu-
ais. (Piaget, 1973, p. 112) 

Com o objetivo de investigar sobre as possibilidades da cooperação 
para o fomento do conhecimento, realizamos um estudo de caso em um am-
biente digital de aprendizagem.   Apresentamos ao leitor alguns atributos de 
ambientes e ferramentas da educação na modalidade a distância e caracte-
rísticas da estruturação do PEAD. Fizemos questão de evidenciar, com ricas 
construções	do	próprio	pensador	 genebrês	 –	PIAGET	 	 	 –,	 os	 conceitos	 de	
aprendizagem, cooperação e conhecimento. 
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Metodologia e análise dos dados

Nossa investigação caracteriza-se como um estudo de caso, com abor-
dagem qualitativa, sendo que os dados foram coletados no Curso de Gradua-
ção em Pedagogia – Licenciatura na modalidade a distância, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (PEAD). As aulas do Curso tiveram início em 
2006/02, e tendo sido estruturado para acontecer em nove semestres, a pri-
meira turma concluiu sua graduação em 2010/2. 

Analisamos as atividades e os comentários de tutor e das alunas-profes-
soras relativas a cada uma das atividades postadas no webfólio educacional, 
em uma interdisciplina desenvolvida no 6º semestre. Poderíamos ter escolhi-
do coletar os dados nas interdisciplinas em que atuamos como tutora,6 mas 
optamos	pela	análise	na	interdisciplina	Filosofia	da	Educação,	dada	a	nossa	
proximidade com a temática, qual seja, experiência de atuação docente nesta, 
no ensino na modalidade a distância e também na modalidade presencial. A 
decisão	implicava	considerar			metarreflexão	e/ou	equidade.	

Entendemos que nessa investigação sobre as possibilidades da coo-
peração entre tutor e aluno para o fomento do conhecimento, a opção pela 
análise em diversos polos seria o prudente. Coletamos dados da totalidade 
das atividades e comentários das alunas-professoras de um dos polos. En-
viamos o Termo de Consentimento Informado a todas  as alunas-professoras 
e para o tutor de sede, e nele nos comprometemos com a ética na pesquisa, 
nos comprometemos a manter sigilo e, sendo assim, omitiremos o polo onde 
os dados dessa pesquisa foram coletados,7 uma vez que a interdisciplina foi 
mencionada. 

6  Tivemos a oportunidade de vivenciar a tutoria nas interdisciplinas Escola, cultura e sociedade – abor-
dagem sociocultural e antropológica, do Eixo 1 e Desenvolvimento e aprendizagem sob o enfoque da psicologia I,  do 
Eixo 2.
7	 	Pelas	razões	expostas,	não	podemos	especifi	car	a	população	e	amostra	dessa	pesquisa.	Podemos	indi-	Pelas	razões	expostas,	não	podemos	especificar	a	população	e	amostra	dessa	pesquisa.	Podemos	indi-
car que foi em 1 dos 5 polos. Se mencionarmos o número de alunas-professoras, somado às informação 
sobre	a	interdisciplina	e	o	semestre,	estaremos,	de	modo	indireto,	identificando	as	alunas	–	e	isso	não	
podemos. 
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Da leitura dos comentários das alunas-professoras postados no ROO-
DA após a realização da atividade, seja quando se referindo à atividade ou 
quando em relação ao que a tutora escrevera, destacamos os seguintes indi-
cativos de cooperação: 1) indicador de valores reais e valores virtuais; 2) indi-
cador de interação intelectual; 3) indicador de reciprocidade na construção 
do conhecimento; e, 4) indicador da natureza social da cooperação e do papel 
desta	nas	operações	efetivas	do	pensamento.	Apresentamos	a	seguir	alguns	
exemplos.

Indicador 1:  Indicador de valores reais e valores virtuais

Pensar	sobre	educação	requer	ponderar	sobre	relações		–	das	mais	di-
versas. Assim, inicialmente nos detivemos a observar a menção de um sujei-
to para com o outro. Salientamos que os trechos destacados abaixo foram 
postados pelas alunas-professoras, como resposta, em referência a um escrito 
anterior, postado pela tutora.

Aluna A (Resposta ao Comentário 1): “Tutora, fiz uma nova postagem espero que esteja 
certo. Qualquer coisa me avisa. Um abraço. Aluna A”

Aluna B (Resposta ao Comentário 2): “Obrigada, tutora A. por ter conferido. Bom 
domingo. Aluna B”

 Inicialmente podemos pensar que a escrita das alunas não representa 
nada mais que formalidade, mas seguindo a orientação de PIAGET  quanto 
ao conhecimento, se não nos detivermos na representação dessas frases, po-
demos	compreender	algo	diferente.	Tendo	em	vista	o	significado	de	coopera-
ção8 em PIAGET , podemos pensar que está presente o reconhecimento. As 
palavras das alunas indicam a atenção para com o retorno da tutora, seja ao 

8 Conforme mencionado anteriormente cooperar é “operar em comum”.
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registrar disponibilidade para as trocas (Aluna A) ou pela espécie de gratidão 
pela atenção recebida (Aluna B). 

Segundo	PIAGET		(1973)	o	caráter	geral	das	regulações,	presente	nas	
interações	de	troca	entre	dois	ou	mais	indivíduos,	é	o	de	atingir	compensações	
parciais. Consideramos que, no contexto dos exemplos apresentados acima, 
há valores reais e valores virtuais, ou seja, que crédito e dívida, que gratidão e 
reconhecimento permeiam a relação entre os sujeitos alunas e tutora. Assim, 
um sujeito pode contribuir com o outro, de modo que, com cooperação, cada 
sujeito opere através de “deslocamentos lentos ou bruscos de equilíbrio”. 
(PIAGET , 1973, p. 61) 

Indicador 2: Indicador de interação intelectual

O trecho a seguir é uma postagem, parte de uma interação, cujo foco é o 
que foi problematizado na atividade da interdisciplina. No escrito da aluna-
-professora	podemos	acompanhar	o	registro	de	suas	considerações	a	partir	
do que foi provocado pela tutora.

Aluna A (Resposta ao Comentário 5): “Concordo com a decisão do professor, mesmo 
achando que não foi ético da sua parte, pois ele estava apostando naquele aluno, ele 
estava dando um voto de confiança, pois parecia que o aluno estava decidido a mudar 
as suas atitudes, e por esse motivo foi lhe dado esta oportunidade.”

 Neste trecho em que testemunhamos a aluna-professora analisando 
um dilema presente em determinada atividade, desenvolve seus argumentos 
com c cooperação, a partir do comentário da tutora, operando reciproca-
mente ao invés de manter aquilo que foi colocado pela suposta autoridade, 
quais sejam, de quem exerce a função de tutor e de elementos oriundos do 
material	da	 interdisciplina.	Nas	 interações	 intelectuais	temos	“[...]	a	con-
dição de equilíbrio das regras racionais que [...] exprimem o mecanismo 
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autônomo	de	pura	cooperação,	isto	é,	de	um	sistema	de	operações	executa-
das em comum ou por reciprocidade entre as de seus parceiros”. (PIAGET , 
1973, p. 64)  

Pensamos que as ferramentas de apoio colocadas à disposição no ROO-
DA tenham contribuído para que a aluna pudesse expressar seu pensamento. 
Através da ferramenta de apoio ao professor, na funcionalidade ‘aulas’ teve 
acesso ao material e na ferramenta de produção dos alunos ou de cooperação, 
no ‘webfólio’,	 encontrou	 espaço	 para	 exprimir	 sua	 reflexão.	 (GONZALEZ	 ,	
2005) 

Esta constatação vai ao encontro das ideias de MAGDALENA ; COS-
TA ; ARAGÓN  NEVADO  (1999) quando destacam que o ambiente virtual 
de aprendizagem deve ser condizente com a proposta pedagógica do curso. 
No	caso,	a	aluna	encontrou	espaço	para	manifestar	sua	reflexão,	fazendo	um	
movimento	na	direção	ação-reflexão-ação:	a	aluna	coloca-se.	E	ainda,	através	
do registro, poderá voltar em outros momentos e acompanhar seu processo 
de construção do conhecimento. 

Indicador 3:   Indicador de reciprocidade na construção  
 do conhecimento

 Seguindo na trilha do exposto anteriormente, vamos acompanhar de 
perto	as	atentas	considerações	de	professoras-alunas	quanto	ao	que	fora	ex-
posto anteriormente pela tutora. Podemos constatar o reconhecimento das 
próprias	 alunas	 frente	 a	 algo	que	 se	modificou	 em	si	pela	 interação	 com	a	
tutora.

Aluna B (Resposta ao Comentário 3): “Prezada tutora A., é profunda a sua argumen-
tação. Ele (antropólogo) não quis seguir a minha verdade. E sim, seguir a dele que é se  
autopromover por meio de sua pesquisa e se livrar da responsabilidade, não é? Bem, 
sendo assim o antropólogo seguiu o que não tem bem desenvolvido em sua mente que 
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é o questionamento: - Até que ponto devemos prejudicar o ser humano? Devemos? 
Ele sabedor de sua responsabilidade (humanística) nem assim admitiu segui-la não 
prejudicando o povo. Poderia ter feito outro objetivo para sua pesquisa... Já que tinha 
muito conhecimento citado como um “Deus” poderia deixá-los “deuses” e dar  à luz 
dos questionamentos, reflexões de sua vida, cultura e decidirem sozinhos o que seria 
melhor para eles; sem esperar novos deuses. É também muito cômodo esperar sempre 
pelos outros. O conhecimento nos dá a reflexão e a ação. Abraços, Aluna B.”

Aluna C (Resposta ao Comentário 3): “Obrigada, prof. [tutora] A. pelo retorno da 
atividade. Adoro esse exercício que temos que argumentar e, sobretudo, nos posicio-
narmos frente a esses argumentos. Confesso que no início da atividade lá no fórum não 
sabia muito onde chegar, mas aos poucos na interação e construção com as colegas, 
parece que ficou bem mais fácil. Abraços. Aluna C.”

A construção do conhecimento acontece, segundo PIAGET , a partir 
da ação interiorizada do sujeito sobre o objeto em questão. Se isso é assim, 
poderíamos perguntar: mas então, como pode o tutor contribuir para o co-
nhecimento? Considerando dois conceitos desenvolvidos por PIAGET , quais 
sejam, aprendizagem e cooperação. 

Ao	 solicitar	 que	 os	 alunos	 identifiquem	 relações	 dos	 conceitos	 estu-
dados com a vida cotidiana (CARVALHO ; NEVADO ; BORDAS , 2006b, 
p.76) o tutor pode estar colaborando para o desenvolvimento das estruturas 
dos sujeitos. Quando o tutor provoca o aluno a escrever mais, a argumentar, 
oportuniza	situações	de	aprendizagem.	Para	que	tal	ocorra,	a	cooperação	se	
faz necessária, visto que há trabalho (operação) da parte do tutor para que 
faça sua intervenção e assim, na/pela reciprocidade, da parte do aluno.
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Indicador 4:  Indicador da natureza social da cooperação e do   
  papel desta nas operações efetivas do pensamento.

Aluna B (Resposta ao Comentário 5): “Obrigada tutora A. Os alunos e minha escola 
é que ensinam-me, por meio [da] ação-reflexão-ação que provoco a eles no ambiente 
escolar. E é muito gratificante. Abraço, Aluna B.”

Aluna B (Resposta ao Comentário 6): “A reflexão que faço neste contexto é que a 
educação é uma consequência de tudo; da forma como é compreendida e orientada as 
realidades de cada indivíduo. Estendendo-se mundialmente. Abraços, Aluna B.”

Aluna C (Resposta ao Comentário 4): “Olá Tutora A. Olha eu aí me saindo bem em 
Filosofia! Adoro me posicionar frente a minhas ideias e também frente  às ideias dos 
demais e para isso construir argumentos. Me sinto poderosa quando uso a palavrinha 
“por isso”, pois sei que a partir dela estou justificando meu posicionamento. Abraços.”

 

Reconhecemos características da metáfora do conhecimento em rede, 
pois  há reconhecimento, por parte das alunas, da contribuição de diversas 
pessoas para a construção de seus argumentos, indicando o compartilhamen-
to de papéis. (MORAES , 2006)  

 O equilíbrio intelectual é de natureza social, visto que, além da coe-
rência formal, contém e mantém correspondência com o real.

Considerações finais

Ao explicitar os pressupostos que fundamentam o PEAD encontramos 
o conceito de interação que incitou-nos a investigar sobre a possibilidade 
desta como cooperação no Curso. Elegemos analisar a interação entre tutor 
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de sede e a  aluna-professora visto que nesta relação encontramos a mediação 
pedagógica.

Apresentamos algumas características da educação na modalidade a 
distância e do tutor nesta modalidade de ensino, sobretudo conforme o exer-
cício da função pretendido no PEAD. Buscamos os conceitos mencionados 
anteriormente, quais sejam interação e cooperação, em PIAGET  e alguns 
indicadores no escrito das alunas-professoras a partir de um comentário rea-
lizado pelo tutor.

Consideramos que a cooperação entre tutor e professor-aluno pode 
acontecer	no	PEAD,	mesmo	que	não	haja	clareza	sobre	o	significado	deste	
conceito	 para	 os	 partícipes.	 Encontramos,	 com	 o	 auxílio	 da	 identifica-
ção de indicadores de cooperação, formas de cooperação esboçadas em 
alguns comentários postados no webfólio	 educacional,	aproximações	com	
a autonomia mencionada no projeto pedagógico do PEAD. Constatamos 
a cooperação autônoma, nos escritos, em um contexto que propiciava a 
cooperação. 

A cooperação entre tutor e aluna-professora impulsiona o conheci-
mento, pois, além do apresentado anteriormente, segundo a epistemologia 
genética	de	PIAGET	,	há	uma	lógica	na	troca	de	proposições.	Para	que	haja	
cooperação é necessário que os sujeitos sejam ativos na interação. Para tal, 
é necessário observar o estágio do desenvolvimento em que estes se en-
contram para que abarquem as aprendizagens e possam transformá-las em 
conhecimento. 
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CAPÍTULO 6

Desenvolvendo o pensamento 
crítico através da EAD
Leonardo Sartori Porto

 Introdução

No livro Os Robôs, Isaac Asimov descreve um planeta sem cidades, ape-
nas com vastas fazendas, o que somado a uma tecnologia de comunicação 
bastante avançada, gerou uma sociedade na qual as pessoas têm aversão ao 
contato físico. A imaginação de Asimov descreve um dos temores associados  
à educação a distância (EAD): o rompimento dos vínculos socioafetivos entre 
professoras e alunas. 

Com relação ao ensino acadêmico, cabe notar que lidamos com alunos 
adultos,	que,	portanto,	já	possuem	condições	socioafetivas	para	realizar	uma	
aprendizagem longe do olhar do professor. Na verdade, este distanciamento 
pode contribuir para o desenvolvimento de algo que é fundamental na forma-
ção universitária: a autonomia intelectual. 

Além disso, os cursos universitários a distância apresentam uma carac-
terística que pode se constituir numa vantagem frente aos cursos presenciais: 
o uso intenso da linguagem escrita. Nos cursos EAD, a comunicação entre 
professor e aluno se dá basicamente através de textos, ao contrário do que 
ocorre no ensino presencial, dominado pela oralidade. Visto que o desen-
volvimento das capacidades relacionadas à linguagem escrita é fundamental 
para	a	formação	acadêmica	e	profissional	dos	alunos,	contribuir	para	isso	é	
um	objetivo	básico	do	ensino	acadêmico.	Neste	artigo	iremos	refletir	sobre	a	
experiência das disciplinas de Filosofia da Educação e Seminário Integrador, essa 
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última ministrada ao longo de toda a duração do PEAD, tendo como foco o 
desenvolvimento do pensamento crítico.

“Pensamento	crítico”	é	um	conceito	com	muitas	definições.	Nas	teorias	
educacionais, a acepção mais comum deste conceito é aquela oferecida por 
MCLAREN : “pensamento crítico refere-se [...] à capacidade de reconhecer 
e derrotar a injustiça social” (DAM; VOLMAN, 2004, p. 362). Essa é uma 
definição	substantiva	do	conceito	que	já	pressupõe	a	descoberta	da	“injusti-
ça social” e a avaliação de sua incorreção moral (outro conceito com muitas 
acepções).	Numa	concepção	mais	geral,	o	pensamento	crítico	é	o	desenvol-
vimento	das	capacidades	cognitivas	que	nos	permitem	identificar	e	avaliar	o	
que	quer	que	seja.	ENNIS		define	o	conceito	como	o	“pensamento	reflexivo	
que é focalizado em decidir o que crer ou fazer” (ENNIS, 1991, p. 474). Este 
pensamento	reflexivo	inclui	necessariamente	a	arte	de	argumentar:

As habilidades envolvidas no pensamento crítico são 
as capacidades intelectuais necessárias para determi-
nar	se	uma	afirmação	é	racionalmente	justificada		–	se	
há	 base	 suficiente	 para	 acreditar	 que	 a	 afirmação	 é	
verdadeira. Visto que qualquer tentativa racional para 
justificar	uma	afirmação	pode	ser	entendida	como	um	
argumento, as habilidades envolvidas no pensamento 
crítico	podem	ser	identificadas	como	as	que	incluem	
qualquer capacidade requerida para reconhecer, ana-
lisar e avaliar argumentos. (SCHLECHT, 1989, p. 132) 

Segundo	WESTON	,	“argumentar	significa	oferecer	um	conjunto	de	ra-
zões	ou	provas	para	suportar	uma	conclusão”	(WESTON,	2000,	p.	xi),	assim,	
um	argumento	é	uma	estrutura	de	justificação	composta	de	dois	elementos	
básicos: o que se quer provar (a tese, a conclusão) e o que é utilizado para isso 
(as	razões,	as	premissas).	É	importante	ressaltar	que	há	uma	ligação	entre	as	
duas partes, embora esta relação nem sempre seja a implicação lógica restrita, 
pois nem todo argumento é uma dedução. 
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A dedução1 é o paraíso dos lógicos, nela é possível avaliar o argumento 
exclusivamente através da análise de sua forma, evitando, assim, a imprecisão 
das palavras. Com a incorporação da matemática na análise formal dos argu-
mentos, a lógica moderna ganha profundidade e precisão, tornando-a muito 
atraente para o ensino da argumentação.  Convém notar, contudo, que mesmo 
no ensino de lógica formal se requer uma introdução à análise do argumento 
em	linguagem	natural	a	fim	de	que	o	aluno	perceba	a	relação	entre	o	racio-
cínio formal e aquele que realiza em seu cotidiano. Indo mais além, percebe-
mos que os argumentos do dia a dia raramente têm uma estrutura lógica “tão 
complexa que a análise de sua validade ou falta desta não pode ser revelada à 
intuição através da sua expressão num português claro” (BOWELL; KEMP, 
2005, p. vii). Portanto, uma vez que o objetivo principal do desenvolvimento 
do pensamento crítico é desenvolver a capacidade de interpretar e produzir 
textos argumentativos em linguagem natural é mais adequado utilizar as fer-
ramentas cognitivas da lógica informal. 

A “lógica informal” tem por escopo analisar e avaliar 
argumentos utilizando apenas a linguagem natural.  
Mas isto cria um problema com respeito à dedu-
ção, pois é raro encontrar argumentos desse tipo na 
linguagem cotidiana. É claro que sempre podemos 
transformar qualquer argumento num dedutivo 
simplesmente adicionando premissas, mas este pro-
cedimento “em nada ajuda quando cuidamos de ava-
liar um argumento porque ainda se fará necessário 
decidir se a premissa adicional é ou não verdadeira”. 
(FISHER, 2008, p. 258) 

1  Estamos usando “dedução” na acepção corriqueira dos livros de lógica, a saber, aquele argumento 
onde	afirmar	as	premissas	e	negar	a	conclusão	implica	contradição.	TOULMIN		nos	lembra,	entretanto,	
que	esta	não	é	a	acepção	corriqueira	do	termo,	pois	usualmente	tomamos	“dedução”	como	significando	
qualquer	tipo	de	inferência.	É	neste	sentido	que	Sherlock	Holmes	faz	“deduções”,	quando,	no	sentido	
lógico, realiza raciocínios indutivos. (TOULMIN, 2002, p. 112-3)
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É preciso perder o paraíso para se conquistar o uso cotidiano da 
argumentação, o que gera o problema da avaliação de argumentos não de-de-
dutivo . INBAR  apresenta quatro propostas de análises de argumentos não 
dedutivos  presentes na literatura contemporânea:

[A análise da] argumentação refere-se às regras que 
se aplicam ao argumento a ser analisado. (2) O juízo 
humano desempenha um papel fundamental na crí-
tica aos argumentos. (3) O aspecto essencial dos ar-
gumentos reside na sua dimensão semântica mais do 
que na formal. (4) A análise crítica dos argumentos 
é facilitada quando os relacionamos heuristicamente 
com os condicionais. (INBAR, 1999, p. 27-28) 

Destas quatro propostas de análise, gostaríamos de ressaltar a primei-
ra e a terceira. Uma vez que argumentos não dedutivos  não são avaliados 
em termos da sua validade formal, então é necessário levar em conta a sua 
semântica. Por outro lado, existem regras que podem ser aplicadas para qua-
lificar	um	argumento	como	aceitável,	sólido	ou	persuasivo.	Por	exemplo,	se	
alguém	afirma	que	todos	os	políticos	são	corruptos	em	função	do	que	aparece	
na	imprensa,	podemos	afirmar	com	razão	que	comete	a	falácia	da	generaliza-
ção apressada. Não temos espaço aqui para analisar quais são as regras que 
coordenam os argumentos não dedutivos , mas de forma geral  têm um caráter 
negativo: indicam os erros (falácias) que tornam o argumento inconsistente.

O ensino da lógica informal permite à aluna compreender tudo o que 
está em jogo quando analisa aquilo que dá sustentação a uma tese: os pres-
supostos	 (entimemas),	 a	 natureza	 das	 razões	 (se	 são	 dados	 empíricos,	 ou	
definições,	ou	proposições	a priori),	e	a	forma	como	as	razões	foram	obtidas.	
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Ensinando Filosofia através da EAD

A disciplina de Filosofia da Educação tinha como objetivo permitir às alu-
nas	refletirem	sobre	os	aspectos	éticos	do	ensino.	Para	tanto,	iniciou-se	com	
uma	atividade	simples	de	identificação	de	argumentos	em	parágrafos	curtos;		
a seguir foi feito um debate, atividade esta que será objeto de nossa análise.

O debate teve como tema um texto feito especialmente para a disci-
plina,	“O	dilema	do	antropólogo	francês”:	um	antropólogo	fictício,	que	tem	
como princípio moral não interferir na cultura dos povos por ele estudados, 
pois julga não existir quesitos transculturais a partir dos quais seja possível 
avaliar qualquer cultura, chega numa ilha cujos nativos têm a estranha crença 
de que os homens brancos são mensageiros dos deuses e que, portanto, devem 
ser obedecidos. O antropólogo, então, é questionado pelos nativos com rela-
ção  à verdade desta crença e ele diz, sabendo ser uma mentira, que a crença 
é verdadeira. O texto deixa claro que o antropólogo, ao mentir, sabia estar 
deixando os nativos vulneráveis aos outros homens brancos que fatalmente 
descobririam a ilha.

As alunas foram divididas em pequenos grupos nos fóruns do ROODA. 
A metade desses grupos deveria defender a decisão do antropólogo e a outra 
metade contestá-la. O grupo que tinha por missão defender a decisão, o grupo 
1, deveria debater para achar o melhor argumento e, feito isso, enviá-lo ao 
grupo que iria contestar, o grupo 2; este, por sua vez, faria o mesmo, apenas 
com a intenção oposta. 

Feita essa primeira etapa, o grupo teve que tentar refutar o argumento 
enviado pelo outro grupo. Na última etapa da atividade, os grupos deviam de-
bater qual era a melhor decisão a ser tomada. Cada etapa durou uma semana.

Vamos analisar o debate no grupo 1, constituído por oito alunas do 
polo	de	São	Leopoldo.	Neste	grupo	ocorreram	59	 intervenções	em	três	 se-
manas, dessas vamos selecionar apenas 6 para ilustrar como a discussão foi 
conduzida.
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 A  aluna “M” escreveu:

(2009-03-30; 20:12:36): Gurias, além do que disse a (...), também pode ser: * 
O antropólogo mente, porque se não o fizesse poderia ser morto pelos nativos. * Como 
o antropólogo considera que toda avaliação está condicionada pela cultura do avalia-
dor, pode ter mentido pelo fato de que “MENTIR” faz parte da sua cultura. Que tal?

Então o professor interveio formalizando os argumentos das alunas e 
alertando para os passos que não estão claros: 

(2009-04-04; 15:01:33) LEONARDO SARTORI PORTO : Prezadas 
colegas, vamos analisar alguns argumentos que vocês já produziram: 1) Como o antro-
pólogo considera que toda avaliação está condicionada pela cultura do avaliador, pode 
ter mentido pelo fato de que “MENTIR” faz parte da sua cultura. Tenho dúvidas: 1) 
“mentir” faz parte de qual cultura? 2) Se faz parte do cultura do antropólogo “mentir”, 
então ele pode mentir?

Note-se que o professor não emitiu juízo sobre a decisão do antropólo-
go, apenas mostrou às alunas os pontos fracos dos argumentos delas. A aluna 
“M” utilizou como premissa uma condicional implícita: “Se mentir faz parte 
da cultura do antropólogo, então ele pode mentir”. O professor questionou 
esse argumento em dois níveis: A) Mentir é um costume na cultura do an-
tropólogo? O argumento da aluna não apresentou esse fato. B) Mesmo que 
na cultura do antropólogo o hábito da mentira seja costumeiro, ainda assim 
é correto mentir? Aqui o professor sugeriu a distinção entre fatos e normas.  

Continuando o debate, a aluna “R”, relatora do grupo 2, postou o argu-
mento do seu grupo:
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(2009-04-06; 12:41:02)  Somos o grupo 2 e coube a nós refutar, e esses são 
nossos 3 argumentos: 1 – Claude deixa a cultura dos nativos frágil perante os próximos 
homens brancos no momento que “mente”, confirmando a crença dos nativos quando 
foi questionado, provocando uma grande vulnerabilidade para os nativos, porque 
com a resposta dada por Claude, facilmente esse grupo poderá ser manipulado pelos 
brancos que passarem pela ilha, inclusive para explorar suas riquezas. 2 – Equivoca-se 
o antropólogo Frances Claude Lee, quando nega que existam quesitos transculturais 
que nos permitem avaliar toda e qualquer cultura. A interferência do antropólogo não 
acontece só pela sua fala, pelas suas mentiras ou verdades. O seu modo de vestir, agir, 
ser, exerce uma influência visível para todos os nativos. O simples fato de ter chegado 
na ilha e como chegou e o que foi fazer já é uma interferência, na cultura que ali se 
estabeleceu. 3 – A falta de argumentos e de preparação para trabalhar com os ques-
tionamentos é um ponto negativo porque Claude pensou que não seria abordado, por 
isso não soube como lidar com a situação. Claude poderia ter explicado aos nativos 
que alguns brancos podem ser mensageiros dos deuses, assim como em todos os grupos 
sociais há um líder, mas, que ele não era um mensageiro, que estava em busca de outros 
conhecimentos. Com a pergunta dos nativos, ele teria chance de explicar a cultura do 
homem branco, não os deixando com a antiga crença.

O grupo 1 tinha a tarefa de refutar esse argumento. Como exemplo de 
tentativa de refutação temos o argumento da aluna “E”:

(2009-04-06; 23:00:23)  O que vocês acham destas justificativas para defesa 
do antropólogo: 1)Se o antropólogo revelasse a verdade,talvez não fosse aceito pelo 
grupo,e no momento,ele precisava que o aceitassem. 2)Se o princípio do pesquisador era 
não julgar o modo de vida dos nativos então se justifica o fato de ele aceitar e concordar 
que era um mensageiros dos deuses. 3)A missão do antropólogo é estudar os nativos; ele 
realmente não pode interferir em nada, principalmente em suas crenças.
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O que gerou a seguinte intervenção do professor: 

(2009-04-08; 11:16:03) LEONARDO SARTORI PORTO : Oi E, mas o 
grupo oposto enviou para vocês um argumento que põe em dúvida o princípio que o an-
tropólogo segue, que tal tentar refutar este argumento: “2 – Equivoca-se o antropólogo 
Frances Claude Lee, quando nega que existam quesitos transculturais que nos permi-
tem avaliar toda e qualquer cultura.”A interferência do antropólogo não acontece só 
pela sua fala, pelas suas mentiras ou verdades. O seu modo de vestir, agir, ser, exerce 
uma influência visível para todos os nativos. O simples fato de ter chegado na ilha e 
como chegou e o que foi fazer já é uma interferência na cultura que ali se estabeleceu.”

O professor aqui procurou mostrar para a aluna o fato dela não ter res-
pondido ao argumento mais forte do outro grupo, a saber, o “2”, aquele que 
questiona o princípio que guia a decisão do antropólogo. Apenas uma aluna 
do	grupo	percebeu	essa	dificuldade:

(2009-04-11; 23:31:40)  Estou achando muito difícil refutar o 2° argumento 
do grupo 6, uma vez que até concordo com ele... Mas o francês, quando concorda ser um 
mensageiro dos deuses, não interfere na cultura dos nativos no quesito SUAS CREN-
ÇAS naquele momento, mesmo que futuramente isso os prejudique. Assim, interfere o 
menos possível, se de fato sua presença já interfere.

Note-se que a aluna não refutou a primeira parte do argumento “2” do 
outro grupo, apenas a segunda parte: “O seu modo de vestir, agir, ser, exerce 
uma	influência	visível	para	todos	os	nativos.	O	simples	fato	de	ter	chegado	
na ilha e como chegou e o que foi fazer já é uma interferência, na cultura que 
ali	se	estabeleceu”.	Ou	seja,	apenas	a	parte	do	argumento	que	afirma	que	a	
mera presença do antropólogo já viola o seu princípio de não intervenção nas 
outras culturas. Esse foi o momento do professor mostrar aos alunos que ao 
avaliarmos um argumento devemos levar em conta as premissas mais fortes, 
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pois só desse modo se pode atingir a verdade, ainda que contingente, sobre 
um  tópico de debate. Mas nenhuma aluna do grupo elaborou uma réplica a 
essa premissa, então o professor tomou como seu encargo realizar tal tarefa, 
enviando perguntas para o grupo que elaborou o argumento: 

 

(2009-04-06; 02:15:15) LEONARDO SARTORI PORTO: b) Creio que 
a N tenha um argumento forte: “Equivoca-se o antropólogo Frances Claude Lee, quan-
do nega que existam quesitos transculturais que nos permitem avaliar toda e qualquer 
cultura.” Mas é importante tornar mais claro este argumento e, para ajudá-las, ofereço 
duas perguntas: 1. Quais seriam os princípios transculturais envolvidos na decisão do 
antropólogo? 2. Por que estes princípios são transculturais?

Existem obviamente limites neste processo de desenvolvimento da arte 
de argumentar. O tempo é um fator limitante: somente através de várias ati-
vidades de análise e produção de argumentos torna-se possível dominar esta 
capacidade. Isso explica o fato do grupo que elaborou o argumento não ter con-
seguido	defendê-lo:	as	perguntas	acima	ficaram	sem	resposta.	Mesmo	assim,	a	
atividade	proporcionou	às	alunas	um	aumento	na	reflexão	sobre	o	tema	da	mo-
ralidade, como atesta o depoimento de uma estudante no mencionado fórum:

(2009-04-19; 12:33:40) Passamos por um processo de questionamento sobre 
nossas “verdades” e de reflexão sobre a forma de agir e reagir do ser humano. Acabamos 
por nos questionar mais sobre a mentira que o antropólogo usou do que sobre as diferen-
ças culturais que possam existir entre diferentes civilizações. E aí nos deparamos com o 
que considero ser o maior dilema, a verdade é um princípio moral universal, tão antigo 
que faz parte dos “Dez Mandamentos” cristãos, mas todos sabem que existem momentos 
e situações na vida do ser humano em que mentimos ou omitimos verdades. E aí, como 
devemos encarar isso? Devemos ser rígidos e punitivos ou devemos levar em conta a na-
tureza da situação que tornou a mentira necessária? E desta forma acredito que caímos 
numa reflexão ainda mais profunda: qual é o papel do juízo moral e a importância dos 
valores morais na convivência humana?
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Seminário Integrador

A disciplina Seminário Integrador teve como função principal auxiliar as 
alunas nas aprendizagens ocorridas ao longo de todo PEAD. Dentre as várias 
atividades realizadas nos nove semestres de funcionamento da disciplina, va-
mos analisar a que durou mais tempo: o blog dos portfólios de aprendizagem.

 O portfólio de aprendizagem “é uma produção intelectual, relativamen-
te curta, que mostra, de forma sucinta e substantiva, o professor como sujeito 
reflexivo	e	construtor	da	sua	experiência	pedagógica”	(CARVALHO;	POR-
TO, 2005, p.13). O portfólio de aprendizagem foi utilizado no Seminário Inte-
grador como uma ferramenta de autoavaliação continuada, através da criação 
de num blog individual onde cada aluna postaria semanalmente comentários 
sobre as aprendizagens ocorridas nas disciplinas do curso. Não era intenção 
dos professores da disciplina, contudo, que o portfólio se transformasse num 
mea-culpa ou no autoelogio, tampouco era nosso objetivo que fosse apenas 
um mero relato das aulas. 

Visando	a	transformá-lo	numa	genuína	reflexão	sobre	as	aprendizagens	
realizadas, instruímos as alunas a postarem provas das aprendizagens traba-
lhadas, o que poderia ser feito por meio de links para as atividades produzidas 
nas disciplinas, ou pela descrição das atividades relacionadas com o curso 
que desenvolveram com seus alunos nas escolas. Mas estas provas deveriam 
vir inseridas num contexto argumentativo onde seria justificada a escolha de 
uma determinada atividade como prova de aprendizagem.

A argumentação, portanto, é uma estratégia básica na confecção dos 
portfólios de aprendizagem. Ela também é uma das capacidades básicas do 
pensamento crítico, pois o argumento é a forma básica de se tentar provar 
uma	afirmação,	tese,	teoria	ou	opinião.	

Ao coordenarmos a atividade do blog do portfólio de aprendizagens no 
polo	de	São	Leopoldo	percebemos	a	dificuldade	da	autoavaliação	reflexiva,	
pois a maior parte das postagens continha apenas relatos das aprendizagens 
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com	eventuais	observações	sobre	a	influência	destas	na	vida	docente	da	aluna.	
A	fim	de	desenvolvermos	nas	alunas	a	capacidade	da	autoavaliação	reflexiva,	
propusemos a seguinte estrutura básica argumentativa:

•	 Razão 1: a descrição da atividade de aprendizagem;

•	 Razão 2: algum critério de avaliação de aprendizagem;

•	 Conclusão: ocorreu a aprendizagem.

As	alunas	não	poderiam	realizar	todo	esse	processo	em	razão	da	dificul-
dade de se estabelecer critérios de autoavaliação, mas conseguiriam elaborar 
argumentos simples com a descrição da aprendizagem, como é ilustrado pelo 
exemplo a seguir extraído do blog do portfólio de aprendizagens da aluna R.: 
 

Na interdisciplina do Seminário Integrador realizei as leituras dos 
textos referentes às perguntas feitas pelos alunos e nosso papel como 
educadoras diante dos questionamentos.

Através do texto “Qual é a questão”, de Beatriz Magdalena e Íris 
Costa,	aprendi	que	as	questões	dos	alunos	geram	projetos	de	aprendiza-
gem e interdisciplinaridade.

“Os alunos podem expressar-se através de novas formas, perguntar 
e buscar respostas originais, tanto individual como coletivamente. Isto 
fica	evidente	nos	exemplos	de	questões,	geradoras	de	projetos	de	apren-
dizagem”,	p.	 3.“Estas	questões,	que	provavelmente	não	seriam	as	que	o	
professor faria aos seus alunos como convite a estudar, abrem janelas inu-
sitadas para que o conhecimento se construa interdisciplinarmente”, p.3.

Uma evidência de aprendizagem é que estou trabalhando um pro-
jeto de Estudos Sociais sobre escola. Havia planejado várias atividades 
para que as crianças relembrassem o nome da escola, descobrissem sua 
importância,	 onde	 fica	 situada	 (endereço),	 função	 exercida	 por	 cada	
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funcionário, localização dos setores, no entanto surgiu uma questão de 
alguns alunos;

“Por que nossa escola se chama Edwiges Fogaça?”. Através desta 
questão realizamos uma pesquisa sobre a história desta pessoa chamada 
Edwiges Fogaça e assim aprofundamos nossos conhecimentos sobre a 
escola.

As crianças se sentiram motivadas em pesquisar, as descobertas 
geraram satisfação.

Desta forma trabalhamos temas do interesse das crianças promo-
vendo	uma	aprendizagem	ativa	e	significativa.

Analisando o texto percebemos que apresenta a seguinte estrutura:

1. Proposição que descreve o conteúdo da lição de uma disciplina: 
“Através do texto ‘Qual é a questão’, de Beatriz Magdalena e Íris 
Costa,	aprendi	que	as	questões	dos	alunos	geram	projetos	de	apren-
dizagem e interdisciplinaridade”.

2. Proposição que descreve a aprendizagem realizada: “Uma evidência 
de aprendizagem é que estou trabalhando um projeto de Estudos 
Sociais sobre escola”. 

3. Conclusão implícita: ocorreu uma aprendizagem.

Como	dissemos	mais	acima,	as	alunas	tiveram	dificuldade	em	explicitar	
o	critério	que	identifica	a	realização	de	uma	aprendizagem,	deixando-o	im-
plícito no argumento. No caso, o critério foi simples: quando o aluno realizou 
a atividade proposta pelos professores, ocorreu aprendizagem. Demasiado 
simples, mas como a aluna não o percebeu claramente, não constatou suas 
limitações.	
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Desenvolver	nos	 alunos	 a	 capacidade	de	 explicitar	 as	 razões	de	 suas	
asserções	possibilita	a	autoavaliação	efetiva	de	suas	concepções,	o	que	é	um	
passo necessário no desenvolvimento do pensamento crítico.

A atividade do blog do portfólio de aprendizagens, embora não tenha 
atingido todos os seus objetivos, conduziu as alunas a um nível mais elevado 
de	reflexão	sobre	o	seu	processo	de	aprendizagem.
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CAPÍTULO 7
Construção cooperativa  
em um espaço virtual:  
trabalho de conclusão de curso (TCC) 
Silvana Corbellini e Luciane M. Corte Real

Apresentação 

Os cursos de graduação na modalidade a distância têm sido um desa-
fio	na	aprendizagem	dos	alunos	e	professores.	Desafio	este	que	faz	parte	da	
educação na modalidade presencial, mas toma diferentes contornos na EAD. 
A sala de aula presencial é substituída pela sala virtual em diversos espaços 
(ambientes de aprendizagem a distância1, wikis, blogs, fóruns, e-mails, lista de 
discussão,	 entre	outros)	 e	 as	 interações	presenciais,	 ou	 seja,	de	 corpo	pre-
sente,	tornam-se	relações	virtuais.	A	presença	toma	outra	dimensão	que	não	
a corporal, e sim, a presença a partir da escrita, na interação nos diversos 
ambientes EAD.

A questão presença-ausência no ambiente a distância já foi tratada 
por SILVA  (2010) que refere a ideia de que educação “olho no olho” não 
implica uma presença participativa, ou seja, na situação presencial pode-se 
estar presente e ausente ao mesmo tempo. Neste sentido, podemos perce-
ber que o “corpo presente” pode ser uma ilusão. A autora citada também 
trabalha a questão presença-ausência a partir da escrita. Em EAD a escrita 

1  Cada ambiente de interação a distância possui suas peculiaridades, no caso de nossa experiência 
utilizamos um WIKI – pbworks.com	–	ambiente	que	possibilita	edições	de	páginas	com	textos,	figuras,	
vídeos, além de possibilitar uma troca ativa entre os participantes, tanto na edição como na possibili-
dade de comentários.
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tem	um	lugar	privilegiado,	pois	impõe		outro	tipo	de	materialidade	da	pre-
sença. Em relação à presença-ausência, podemos estabelecer um paralelo 
com a psicanálise, onde FREUD  postula o termo “Fort Da” a partir da 
observação de uma brincadeira infantil. Nessa brincadeira, uma criança 
observada	em	partida/ausência	da	figura	materna,	passa	a	representar	esse	
movimento através de uma brincadeira com um carretel de linha. Ela lan-
ça o carretel para longe e o puxa de volta, acompanhando a brincadeira 
de vai e vem pelas palavras fort e da (FREUD, 1920). Desta forma, o que 
ocorre	é	que	a	criança	presentifica	através	da	palavra	a	ausência	materna.	
Por analogia, a escrita também pode tomar esta proporção simbólica da 
presença-ausência.

Neste artigo apresentaremos a experiência da construção de Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCCs) no curso de Licenciatura em Pedagogia da 
UFRGS na modalidade a distância (PEAD). Para isso, partimos de três pon-
tos: 1) a proposta do PEAD e a construção do TCC; 2) aprendizagem como 
inter-ação; e 3) cooperação – operando com o outro.

A Proposta do Pead e a Construção do TCC

O Projeto Político-Pedagógico do PEAD, segundo o Guia Acadêmico 
(2007),  organiza-se em função de três pressupostos básicos: a autonomia 
relativa da organização curricular, considerando as características e experi-
ências	 específicas	dos	 aprendizes;	 a	 articulação	do	 currículo,	 nas	distintas	
etapas e ao longo do curso; e a relação entre práticas pedagógicas e a pesquisa 
como elemento articulador dos demais componentes curriculares. 

Nas	orientações	quanto	ao	TCC,	o	Guia Acadêmico refere que este deve-
rá ser constituído como um relato e análise de experiência, tendo como base as 
práticas realizadas nas escolas durante o estágio obrigatório. Neste contexto, 
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o	TCC	deve	ser	o	resultado	de	reflexão	integrando	a	construção	teórica	e	as	
experiências	 construídas	 ao	 longo	do	 curso	 com	as	 inovações	pedagógicas	
realizadas durante o estágio curricular. 

Aprendizagem como Inter-Ação

A proposta pedagógica do PEAD é norteada pelo construtivismo piage-
tiano, então, é necessário esclarecer como é entendida a aprendizagem nesta 
perspectiva. A Epistemologia Genética de JEAN  PIAGET  estuda a gênese 
das estruturas cognitivas, explicando-a pela construção – daí construtivismo 
– mediante a interação radical entre sujeito e objeto. Assim, parte de uma 
perspectiva interacionista em que “o conhecimento deve ser considerado 
como uma relação de interdependência entre o sujeito conhecedor e o objeto 
a ser conhecido, e não como a justaposição de duas entidades dissociáveis” 
(INHELDER; BOVET e SINCLAIR, 1977, p. 17).  Para que a Inter-Ação se 
construa e a aprendizagem aconteça, é necessário tanto uma construção cog-
nitiva como uma predisposição afetiva. 

REAL		(2007)	refere	que	PIAGET		(1954)	esclarece	as	relações	entre	a	
vida intelectual e a afetividade em sua teoria. Faz uma analogia com o fun-
cionamento de um automóvel que depende da gasolina para acionar o motor, 
mas	esta	não	modifica	a	estrutura	do	carro.	Exemplifica	também	que,	quando	
um aluno se confronta com um problema de álgebra, há uma necessidade de 
resolvê-lo e, ao longo do trabalho, podem intervir estados de prazer e de con-
tentamento, bem como de decepção, sentimentos de fadiga, de aborrecimen-
to, entre outros. A afetividade pode impedir, provisoriamente, que um aluno 
compreenda determinado conteúdo ou estabeleça uma determinada relação 
com	as	regras,	mas	não	interfere	na	configuração	das	estruturas	cognitivas.	A	
mesma autora refere que para PIAGET  (2001), o termo afetividade também 
designa	os	sentimentos	propriamente	ditos	e,	em	particular,	as	emoções,	bem	
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como as diversas tendências, incluindo as tendências superiores e, em parti-
cular, a vontade.

Desta maneira consideramos, neste artigo, a aprendizagem como Inter-
-Ação, dependendo das estruturas cognitivas de assimilação e da predisposi-
ção afetiva à aprendizagem. A predisposição afetiva será apresentada como 
transferência,	termo	retirado	da	psicanálise,	que	significa	o	deslocamento	de	
afetos de uma pessoa para outra, e que será melhor explicado posteriormente.

Cooperação – Operando com o Outro

REAL  (2007) refere que somente na medida em que o sujeito é capaz 
de se descentrar de seu ponto de vista, colocando-se no lugar do outro, ar-
mando uma possibilidade de cooperação – operar com – que o seu agir pode 
ser autônomo. Para que isto ocorra, é necessária a construção do pensamento 
rumo à descentração e, por consequência, à operação, com a reversibilidade 
de pensamento que lhe é intrínseca, assim como a possibilidade de engendrar 
relações	de	cooperação	e	a	autonomia	que	esta	implica.	Esse	processo	só	tem	a	
possibilidade	de	acontecer	nas	relações	coletivas	ou,	dizendo	de	outra	forma,	
em	vivências	com	o	outro.	A	potencialidade	produtiva	das	 relações	 sociais	
tem	sua	máxima	expressão	nas	relações	de	cooperação,	ou	seja,	na	capacidade	
pertinente	às	ações	pelo	fato	de	terem	se	tornado	reversíveis,	com	as	quais	o	
sujeito adquire a possibilidade de agir cooperativamente, pois o outro, a par-
tir disso, se faz presente como um igual, como passível de troca. Para PIAGET  
apud	REAL	 	 (2007),	 a	 cooperação/autonomia	pressupõe	 considerar	 o	 lugar	
do outro, lugar este que não está dado desde o início, mas é produto de uma 
construção. Já no plano social, a cooperação pode conduzir à prática solidária 
e à ideia de justiça, portanto à construção de valores. Da mesma forma, no pla-
no intelectual, a cooperação abre possibilidades, ao liberar o sujeito de uma 
atitude egocêntrica, permitindo o acesso à lógica. A cooperação é, por outro 
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lado,	no	nível	das	relações	 interindividuais,	o	equivalente	da	reciprocidade	
lógica. A cooperação, em uma perspectiva desenvolvimentista, marca uma 
passagem	a	equilíbrios	melhores,	definidos	pelas	relações	entre	os	elementos	
de uma totalidade e a perspectiva construtivista, na qual o indivíduo atinge a 
construção	de	normas	por	um	ajustamento	constante	das	interações.

Para PIAGET  (1923, p. 74), “adaptar-se ao mundo social, como ao meio 
físico,	é	construir	um	conjunto	de	relações	e	situar-se	entre	essas	relações	gra-
ças a uma atividade de coordenação, implicando a descentração e a recipro-
cidade de pontos de vista”. MONTAGERO  e NAVILLE  (1998) referem que 
a noção de descentração dá conta da direção do desenvolvimento cognitivo. 
A princípio, a atividade cognitiva está submetida à ação própria e ao ponto 
de vista imediato. Posteriormente, ela se libera, de forma progressiva, de seus 
limites iniciais, graças à descentração, processo fundamental do desenvolvi-descentração, processo fundamental do desenvolvi-
mento	cognitivo.	Essa	noção	é	definida	por	oposição	à	de	centração.	PIAGET		
entende	por	centração	a	fixação	cognitiva	nos	objetivos	imediatos	da	ativida-
de	pessoal	isolada,	a	fixação	na	perspectiva	própria	e	no	que	se	apresenta	com	
pregnância à percepção. 

Desta forma, o que se apresenta como descentração é o processo de 
liberação do egocentrismo inicial. A descentração permite a passagem de 
uma subjetividade deformante a uma objetividade relativa. Ela oportuniza 
a inserção de um ponto de vista próprio em um conjunto de pontos de vista 
possíveis e a inserção do eu em um universo do qual ele não é mais o centro. 
As	coordenações	que	permitem	as	descentrações	são,	desta	forma,	ao	mesmo	
tempo individuais e sociais. Descentrar remete também à capacidade de se 
desprender de um aspecto delimitado do real considerado até então, para se 
levar	em	consideração	outros	aspectos	e,	finalmente,	coordená-los	entre	si.

O egocentrismo, assim, encontra-se inversamente ligado à descentra-
ção. O egocentrismo manifesta-se em todos os registros da atividade ou do 
pensamento, tais como:
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Lacunas	 do	 comportamento	 interpessoal:	 a	 criança	 tem	 dificuldade	
para se dar conta do ponto de vista de outrem. Ela crê comungar e comunicar-
-se com o grupo inteiro mesmo que ela proceda a um monólogo incompreen-
sível	para	o	outro;	ela	não	possui	ainda	condições	de	cooperar	nas	tarefas	que	
exigem a conciliação de seus meios e objetivos com os do parceiro.

Falha	lógica	ou	dificuldade	de	compreender	as	noções	relativas:	de	uma	
maneira geral, o hábito de pensar de acordo com o próprio ponto de vista 
impede de manejar o julgamento da relação, ou seja, de compreender a relati-
vidade	das	noções	por	oposição	ao	seu	caráter	absoluto.		

Dentro de um universo de cinco polos com um número de aproxima-
damente 75 alunos cada, apresentaremos a experiência da orientação de um 
grupo	de	10	alunos	de	um	polo	do	PEAD.	Neste	caso	específico,	apresenta-se	
uma experiência de docência/discência, em um contexto de orientação de 
TCCs, que foram construídos de forma diferenciada no curso de Pedagogia 
em Educação a Distância na UFRGS. 

Em regra, os trabalhos de conclusão dos cursos de graduação são feitos 
via escolha por parte do aluno de um professor-orientador, sendo que este 
pode	aceitar	ou	não.	Neste	caso	específico,	o	processo	ocorreu	de	uma	ma-
neira diferente. No eixo 8 (ou oitavo semestre), que precedeu o TCC, foram 
formados grupos de 10 alunos para um orientador, sendo que o critério para a 
constituição destes grupos foi a localização espacial dos alunos nos estágios 
curriculares.2 Ao chegar o momento da orientação do TCC, os grupos conti-
nuaram	os	mesmos,	sendo	que	houve	modificações,	apenas	pontuais,	quando	
necessário, como, por exemplo: supervisor que saiu do PEAD, aluno que tro-
cou	de	polo,	 entre	outros.	Nesta	experiência	específica	que	aqui	 expomos,	
os trabalhos de conclusão têm uma característica singular, a de terem sido 
transferidos para uma outra professora-orientadora com a qual os alunos não 

2  Cada polo do curso abarca alunos de várias cidades vizinhas, assim, para que o orientador pudesse 
visitar seus orientandos de estágio com mais facilidade, o grupo foi organizado pela proximidade das 
escolas.
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haviam tido contato a priori. Isto ocorreu devido ao acúmulo de tarefas da 
professora orientadora responsável, que necessitou repassar algumas ativida-
des para outra professora. Esta experiência possibilitou analisarmos de perto 
as	relações	que	aconteceram	entre	alunos	e	professores	e	vice-versa.	

Referenciamo-nos nas teorias psicanalíticas e piagetianas, para funda-
mentar esta prática de orientação vivenciada neste período. A epistemologia 
genética concebe a construção do conhecimento na interação do sujeito com 
o	meio	e	a	teoria	psicanalítica	concebe	o	inconsciente	e	as	suas	implicações	
na construção deste sujeito. O importante é que ambas as teorias partem do 
pressuposto de um sujeito ativo, autor de sua história.

Então, com estes parâmetros iniciais, a construção de um trabalho de 
conclusão,	as	monografias	do	curso,	foram	evidentemente	perpassadas,	orien-
tadas e construídas com estes paradigmas e via ferramentas tecnológicas.

Relação Professor Aluno na Construção do TCC

A	proposta	do	trabalho	de	monografia	do	curso	de	Pedagogia	em	Edu-
cação a Distância era a de produção de um texto em que o sujeito, a partir 
de sua prática, produzisse uma discussão com os aportes teóricos que foram 
estudados no decorrer do curso. Ou seja, a necessidade era implicar a práti-
ca	com	a	teoria,	criando	relações	e	entendimentos	sobre	o	que	foi	realizado.	
Neste sentido, podemos também pensar o TCC como uma proposta de in-
serir este discente em uma metodologia de professor-pesquisador, o que é 
sumamente necessário para dar conta das novas demandas da educação da 
nossa sociedade. 

O curso em questão, ao formar professores, priorizou também a qua-
lidade desta formação, fomentando a pesquisa e o uso das tecnologias de in-
formação, e isto, em sua própria execução, uma vez que ele era ministrado na 
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modalidade a distância. Os docentes necessitavam também de uma formação, 
uma vez que a Educação a distância ainda é relativamente nova e possui ainda 
poucas pesquisas e são poucos os docentes aptos nesta prática. Desta forma, 
o que se buscava, além de tudo, era a formação de docentes comprometidos 
com	a	educação	de	uma	forma	ampla	e,	especificamente,	com	a	questão	da	
pesquisa, das novas tecnologias e a formação de sujeitos autônomos, capazes, 
criativos e competentes.

STOLZMANN  e RICKENS  (1999) referem que o que se transmite 
na	escola	não	se	encontra	somente	no	aspecto	de	informações	ou	de	conteú-
dos. Inclui uma operação que permite, ao sujeito, ao entrar em contato com 
ideias, tomá-las através de um árduo trabalho e reconstruí-las. Essas ideias 
são incorporadas ao que já estava constituído e, como resultado, obtém uma 
produção singular que reconhece como sua. 

A transferência é uma manifestação inconsciente. Através dela, pode-
mos aceitar ou rejeitar pessoas que estão ao nosso redor, sem conscientemen-
te sabermos o porquê.3 

A relação aluno-professor é estudada por vários autores em nível pre-
sencial e é pensada a partir da questão transferencial. Assim, podemos pensar  
juntamente com KUPFER  (1997) que o fenômeno da transferência está pre-
sente na relação educador-aluno, ocupando o lugar de sujeito-suposto-saber, 
mas sem encarnar esta atribuição. Ou seja, desta forma, ele permite a circula-
ção do desejo de aprender.

SILVA	 (2010)	 propõe	 pensarmos	 a	 função	 do	 professor	 como	 um	
provocador do desejo de saber dos alunos e menos como um transmissor 
de conteúdos.  Ainda aponta que esta posição pode ser mais interessante, 
se considerarmos que atualmente o acesso aos conhecimentos socialmente 
construídos não passa somente pela sala de aula, ou pelo docente, mas sim, 

3  Transferência: fenômeno que ocorre entre o paciente e o terapeuta, quando há deslocamento in- Transferência: fenômeno que ocorre entre o paciente e o terapeuta, quando há deslocamento in-
consciente dos sentimentos, desejos, afetos atribuídos a pessoas do passado para pessoas do presente, 
atualizando-os através da repetição.
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que ele também pode ser mediado pelas tecnologias. Conclui dizendo que as 
possibilidades da instalação de uma transferência de trabalho são maiores, 
e que estas podem propiciar que o aluno venha a construir sua própria pes-
quisa, singular, uma vez que o mestre abdica deste lugar de quem “domina” 
o saber. A autora, desta forma, aproxima através do conceito de incomple-
tude a Psicanálise e a Educação a Distância, ao qual acrescentamos a teoria 
piagetiana.

Relatando a Experiência

Para situá-los, descreveremos como ocorreram estes processos de en-
caminhamento	das	orientações	do	TCC.	Estes	trabalhos	tiveram	o	seu	início	
com a indicação do nome do novo professor orientador. Houve vários estilos 
de manifestação em relação a esta mudança, sobre a qual os alunos não foram 
consultados, mas sim comunicados, por contingência do momento. Não ha-
via outra alternativa que fosse viável no curto espaço de tempo que existia 
para o término dos trabalhos. 

O processo transcorreu com cada sujeito de uma forma singular, de-
monstrando o quanto o papel e a presença/ausência do professor em um pro-
cesso de ensino-aprendizagem em educação a distância é fundamental para 
o	estabelecimento	de	um	laço.	Então,	algumas	das	manifestações	que	foram	
observadas inicialmente foram a resistência de alguns orientandos de se di-
rigirem a nova orientadora, como, por exemplo, não incluí-la no ambiente de 
orientação; o bloqueio por parte de outros à intervenção da antiga orientado-
ra, como se observava quando as mensagens enviadas não eram respondidas 
pelos	 alunos;	 alguns	 faziam	a	 tentativa	de	 conciliar	 as	duas	figuras,	 sendo	
que, desta forma, os e-mails eram enviados com cópia para as duas orienta-
doras.	Todas	estas	manifestações	foram	acolhidas,	discutidas	e	trabalhadas	
conjuntamente pelas duas professoras orientadoras.
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Desta maneira, o que se aponta em primeiro lugar como o fundamental 
de um acolhimento é no sentido de que o professor orientador aceitou colo-
car-se nesta função e, mantendo uma presença mais efetiva, redirecionou a 
demanda e estabeleceu um laço transferencial, fruto de um encaminhamento 
que precisava chegar ao destinatário. Tarefa nada fácil! Se pensarmos no quão 
difícil é o estabelecimento de um laço com alguém a quem escolhemos, neste 
caso,	a	dificuldade	é	 redobrada,	pois	esta	demanda	é	 redirecionada,	 reque-
rendo cuidados para que este encaminhamento adquira a aceitação do novo 
componente.

A importância que se coloca na questão da relação é devido a um con-
junto de fatores que estão implicados  a construção de um trabalho de con-
clusão (ou qualquer outro trabalho intelectual): os afetivos, os cognitivos, os 
recursos físicos, materiais, etc. incluída neste conjunto, a questão temporal. 
Para que o trabalho se constitua, é necessário também, além de um tempo 
cronológico, o tempo de elaboração interna, e estes dois tempos nem sempre 
são coincidentes. Mas, existe um tempo de maturação interna, ou o tempo 
de compreender, conforme LACAN  (1945), em que o sujeito vai construindo 
internamente	as	suas	questões	e	também	as	suas	potencialidades	para	o	ato.	
Aqui, consideramos o ato de escrever, concluindo o seu trabalho de conclusão.

O importante a salientar é que este processo é um conjunto de ideias 
que se transforma em uma produção textual e que demanda tempo e trabalho, 
tanto do orientando quanto do orientador. Esta parceria é necessária para 
que	se	estabeleça	um	laço	de	trabalho	e	de	confiança,	onde	o	orientador	possa	
intervir	e	o	orientando	possa	receber	as	intervenções.	Ou	seja,	este	espaço	da	
relação deve ser constituído numa via de mão dupla  e ser mantido nesta mes-
ma via, com a retroalimentação de uma transferência baseada em trabalho.

O trabalho de orientação é um espaço nunca antes concedido ao aluno, 
um espaço no qual ele pode desenvolver as capacidades adquiridas, mas rara-
mente praticadas antes e, por essa razão tão simples, fadadas ao desperdício. 
(BIANCHETTI  & MACHADO , p. 57)
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Os	alunos,	ao	chegarem	à	etapa	de	escrever	um	trabalho	de	monografia,	
no término de um curso, ainda tinham poucas experiências de pesquisa e de 
produção própria. Por mais que no curso este processo tenha sido estimu-
lado, este é o primeiro trabalho que requer a autoria total do aluno e o seu 
processo de criação. 

Neste momento, o orientando parte para o seu desenvolvimento e 
constitui	a	sua	autoria	ou	abre	mão	de	suas	questões,	caindo	na	repetição,	
não ousando criar e se “expor” em sua escritura. Então, podemos pensar que 
neste momento é necessária uma inversão de lugares neste trabalho. Até este 
ponto, o professor ocupava o “lugar de saber”, sugerindo as leituras, dando as 
orientações,	 reorganizando	as	 ideias.	A	partir	de	um	determinado	ponto,	o	
orientando tem que tomar a frente de sua produção, ele deve “usurpar o lugar 
de saber”, passando a ser o mestre e autor de seus escritos. O orientador “cede” 
esse lugar ao orientando, abdicando da posição de sujeito-suposto-saber.

Não existe um trabalho intelectual, uma pesquisa em que o mesmo não 
passe	a	fazer	parte	da	vida	do	pesquisador.	Ele	fica	imbuído	e	misturado	ao	
seu objeto, o que corrobora o paradigma de ciência de que não existe neutra-
lidade, mas, mais do que isto, ele realmente é incorporado ao pesquisador.

Se considerarmos qual o estilo de “orientando/professor” que desejamos 
formar, há a necessidade de uma coerência por parte do “professor/orienta-
dor”. Assim, se a proposta da qual se parte é de uma epistemologia genética, ou 
do referencial psicanalítico, que sustente uma autoria, um sujeito ativo frente 
ao seu conhecimento, é preciso que este espaço de criação exista, que as letras 
possam brotar, unindo-se umas às outras, compondo a produção singular de 
cada	pesquisador,	um	discurso	científico,	palpável	e	no	qual	o	orientando	vá	
adiante, pesquisando, construindo e reconstruindo os seus saberes.

A escrita de um trabalho é um processo individual. Cada sujeito tem 
que dar conta de sua produção. Ao mesmo tempo, há uma luz que o guia, 
o orientador. Esta é a função do orientador: iluminar. Iluminar para que o 
orientando, ao caminhar, encontre/construa o seu caminho. 
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Este trabalho conjunto, tal qual o procedimento analítico, é sempre 
uma aposta: o analista aposta no analisando e decide com ele ir à deriva, 
apontando, intervindo, sustentando o seu caminhar. Analogicamente, o 
procedimento de orientação em uma instituição de ensino também parte do 
mesmo pressuposto, o orientador aposta no orientando e caminham juntos. 
O importante, nos dois procedimentos, é que a função do analista/orientador 
seja a de ser uma luz e que permita o caminhar do sujeito, até ele mesmo se 
iluminar. Estabelecendo uma analogia, não importa o tamanho do passo, mas 
sim que ele seja dado. 

Na perspectiva clínica, o mais comum é que a demanda parta do 
sujeito diretamente para o analista. Na perspectiva institucional, hoje, na 
maioria dos casos, isso é uma possibilidade. O caso que expomos acima 
veio de um viés diferente e por isso a sua importância e a sua originali-
dade. A necessidade de constituí-lo de outra maneira, com as suas pecu-
liaridades, fez com que as professoras-orientadoras desenvolvessem uma 
parceria entre si, juntamente com a professora-tutora que acompanhava os 
discentes	em	suas	inquietações,	sendo	que,	muitas	vezes,	esta	também	fa-
zia o papel de mediadora das angústias dos mesmos e, também, os devidos 
encaminhamentos.

Desta	maneira,	o	que	queremos	considerar	é	a	importância	das	relações	
que foram constituídas nesse trabalho e para isso nos aproximamos dos con-
ceitos piagetianos, principalmente a cooperação. PIAGET  (1998) formula a 
questão da cooperação como um método construído na reciprocidade entre 
os sujeitos, decorrente da descentração intelectual e em que há construção de 
normas morais e racionais, e a razão é um produto coletivo. 

Além disto, PIAGET  (1973) destaca a vinculação da cooperação à inte-
ração, à necessidade de formação de vínculos e à reciprocidade afetiva entre 
os	sujeitos	do	processo	ensino-aprendizagem.	São	essas	interações,	na	visão	
do autor, que possibilitam a mudança do sujeito em sua estrutura, bem como 
dos	componentes	do	grupo	como	um	todo.	Ou	seja,	há	uma	modificação	no	
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sistema	de	 interações,	 acarretando	novas	 formulações,	 propiciando	que	 os	
sujeitos	possam	resolver	suas	questões	de	forma	diversa	do	que	teriam	feito	
sozinhos.

O contexto em que ocorreu este processo foi  um ambiente virtual, 
seja nos wikis dos orientandos e das orientadoras, seja via e-mails. As trocas 
podem ser consideradas cooperativas em todos os níveis, ou entre todos 
os personagens envolvidos neste processo: professores-orientadores, 
professor-tutor e orientandos. A cooperação entre ambos fez com que o 
processo centrasse na produção do orientando, de forma que os encami-
nhamentos tomassem um rumo, apontando todos para a mesma direção, 
possibilitando desta forma que a orienta-ação, fosse feita, algumas vezes, 
por várias mãos, mas sempre de uma maneira complementar e com a mes-
ma perspectiva.

Os instrumentos das tecnologias da informática desempenham impor-
tante	papel	no	encaminhamento,	no	 suporte	destas	 relações,	 solucionando	
impasses, quase que instantaneamente, que de outra maneira seriam impossí-
veis. Ou seja, a mediação via tecnologia propiciou um canal permanentemente 
aberto	de	trocas,	de	interações,	de	diálogos,	de	construções	entre	professoras-
-orientadoras, professora-tutora e orientandos. Com o uso das ferramentas 
digitais e do ambiente virtual, todos os integrantes tinham acesso aos escritos 
uns dos outros, conseguindo, desta forma, agregar ao trabalho do outro, sem 
modificar	o	rumo	que	estava	sendo	dado,	ou	seja,	todos	caminhavam	para	o	
mesmo objetivo, cada qual na sua função. 

Com isto, buscamos apenas contribuir com a nossa curta, mas provei-
tosa experiência, concluindo que é possível não só a orientação a distância, 
mas também em cooperação, no sentido piagetiano do termo e que isso só 
acrescenta	ao	 trabalho	científico	como	um	todo,	bem	como	à	 formação	do	
docente que se pretende, como cidadão do mundo e participante, integrando 
conhecimentos e pessoas a sua práxis.
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Importante salientar o quanto este percurso foi rico para todos, orien-
tadores e orientandos, no sentido em que todos cresceram, e principalmente 
a aprendizagem de um trabalho em conjunto, de um respeito mútuo, de cons-
truções	contínuas	e	interligadas.	Foram	teias	tecidas	a	várias	mãos...

O conhecimento técnico na área, por parte do orientador, a sua prática, 
sua vivência são aspectos fundamentais para o sucesso deste processo. Mas, 
por seu lado, o orienta-dor tem muito a aprender com o seu orientando. Ele 
tem principalmente a aprender o quanto ele tem a aprender.

E, ao término de um trabalho de orientação, há sempre acréscimos para 
ambos os envolvidos. A transformação que ocorre entre o primeiro escrito, 
no	esboço	inicial	de	um	orientando	e	o	seu	texto	final,	o	trabalho	concluído,	
é	sempre	surpreendente.	Neste	sentido,	os	relatos	que	ficam	arquivados	no	
ambiente virtual são um recurso fundamental para a avaliação desse proces-
so.	Relembrar	quantas	histórias,	quantas	versões	foram	escritas	neste	meio-
-tempo, meio-espaço. E, principalmente, nos darmos conta de que nós não 
somos os mesmos que começamos essa empreitada: nem o orientador, nem o 
orientando.

Considerações Finais

O professor orientador assume uma função importante no processo de 
escrita de um trabalho de conclusão, no qual ele não é apenas um mero es-
pectador, mas podemos conceituar como um  coparticipante deste processo. 
Por	que		coparticipante?	Porque	uma	das	funções,	além	de	uma	leitura/escuta	
atenta	e	flutuante,	tal	qual	uma	escuta	analítica	como	nos	propõe	FREUD	,	
permite,	através	de	pontuações,	o	relançamento	do	processo,	promovendo	ou	
não a sua continuidade. 
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Suportar esse lugar requer que o docente-orientador esteja ciente de 
sua  coparticipação e não de sua autoria. Estar atuante como uma função 
que	o	capacite	a	dar	continuidade	à	produção,	requerendo	intervenções	para	
que o autor-orientando não caia na inibição e deixe de produzir. Podemos, 
através de uma analogia, estabelecer um paralelo no qual o docente, ao in-
tervir de uma forma inadequada, estabelece uma resistência na escrita, ou 
então um sintoma que causando a angústia também ocasione a interrupção 
do desenvolvimento do trabalho. No processo analítico, falamos de entrevis-
tas preliminares, ou de um acolhimento do sintoma. O processo intelectual, 
em que o discente demanda uma orienta-ação de um orienta-dor, requer que 
este	orientador	 tenha	condições	de	orientar-a-ação, ou seja, que ele possua 
habilidade para acolher, sustentar e encaminhar este trabalho. 

Esta ideia é corroborada por BIANCHETTI  e MACHADO  (2002), que 
através de sua pesquisa concluem: 

Diversos autores apontam para as interferências 
pessoais e subjetivas que irrompem na relação entre 
orientador e orientando durante o processo e não 
raro os autores percebem que são chamados a exercer 
um papel quase terapêutico, nessa caminhada, sem, 
no entanto, contarem com o preparo para tal fun-
ção. Cabe dizer que o orientador, por estar no lugar 
daquele que lê e daquele que escuta, não deixa de se 
aproximar do lugar do terapeuta e se afasta do lugar 
do professor, que está, mais do que nada, para ser es-
cutado pelo aluno (p. 59).

Essas resistências, que já fazem parte de um processo padrão de um 
trabalho	de	produção	intelectual,	neste	caso	específico,	poderiam	ter	maiores	
manifestações	e,	por	isso,	alguns	cuidados	foram	tomados	pelas	professoras	
orientadoras. 
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As ideias piagetianas e psicanalíticas discutidas no texto contribuí-
ram para o sucesso dessa caminhada. A necessidade dos orientandos de se 
sentirem assistidos, acompanhados e com o manejo adequado das diversas 
situações	transferenciais	impostas	nas	relações	possibilitou	que	os	todos	os	
discentes concluíssem o TCC no tempo previsto e que o apresentassem pu-
blicamente à banca de avaliadores, obtendo a devida aprovação. 

O	 importante	 a	 destacar	 é	 o	 quanto	 as	 contribuições	 das	 teorias	 re-
ferenciadas serviram de subsídios para as orientadoras neste trabalho, pro-
movendo	reflexões	e	avanços	no	processo,	possibilitando	o	êxito	do	mesmo.	
A viabilidade de construção de uma prática diferenciada e cooperativa, que 
pode	ser	observada	nesse	trabalho,	agregou	valores	além	dos	aspectos	profis-
sionais, ou seja, valores sociais que, sem dúvida, ampliaram a formação desses 
docentes.
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CAPÍTULO 8
Alfabetização tecnológica  
através da construção de  1

Gerson Luiz Millan e  Luciane Magalhães Corte Real 

Introdução

O presente artigo é resultado de um estudo de caso de uma aluna do 
Curso de Graduação em Pedagogia-Licenciatura na Modalidade a Distância 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo como objetivo demons-
trar como o uso de um blog contribuiu para a sua construção de conhecimento. 
O estudo também busca mostrar o panorama geral, fazendo um levantamen-
to	bibliográfico	sobre	os blogs, e lançar um olhar sobre esta ferramenta como 
espaço de construção de conhecimentos, destacando o seu potencial para o 
campo educacional. Com isto, pretende-se contribuir com os estudos reali-
zados sobre o uso de tecnologias na educação, sobretudo no que concerne a 
educação a distância.

A internet está possibilitando grandes mudanças nos rumos da humanida-
de. Entre elas, destacamos o crescimento tecnológico, enfatizando as ferramen-
tas	digitais	de	informação	e	comunicação,	a	cibernética,	a	inteligência	artificial,	
o crescimento universal das diversas possibilidades oferecidas pela informática 
e a inovação das ferramentas utilizadas na Educação a Distância. Nesta última, 
pontuamos	novos	modos	de	interações	entre	professores,	alunos	e	tutores.	Mui-

1  Trabalho de conclusão do curso de Especialização em Tutoria em Educação a Distância  –  PPGEdu/
UFRGS.
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tos	são	os	espaços	de	interações,	os	blogs2, os pbworks3, skype e messenger (MSN)4 os 
ambientes de aprendizagem a distância que possuem fórum, bate papo e e-mail.  

Nesta investigação pretende-se analisar a relação entre a alfabetiza-
ção tecnológica e a construção de blogs. Busca-se responder à indagação:  de 
que forma a utilização desta ferramenta propicia participação e interação 
dos alunos e como esses elementos podem ajudá-los a se desenvolverem e 
aperfeiçoar?	Neste	sentido,	reflete-se	sobre	como	o	uso	da	internet contribui 
para	formar	um	novo	tipo	de	comunidade,	novas	formas	de	relações	sociais	e	
modificações	na	vida	dos	alunos,	quando	usada	em	cursos	a	distância	

 Ao longo do artigo, descreve-se, mais detalhadamente, o rápido de-
senvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e as possibili-
dades que elas proporcionam para a alfabetização tecnológica. No trabalho 
define-se	 alfabetização	 tecnológica	 como	 todo	 conhecimento	 tecnológico	
adquirido através da utilização de ferramentas de suporte às comunidades 
virtuais. Na tentativa de compreender  como se processa esta construção de 
conhecimento através da constução de blog, acompanhamos as postagens de 
comentários, edição de gravuras e fotos das interdidisciplinas do Curso de  
Pedagogia-Licenciatura na Modalidade  a Distância, realizadas pela aluna, 
durante dois anos.

Interações em 

Assim	como	o	rádio	e	a	televisão	definiram	a	cara	do		Século	XX,	primei-
ro	no	rádio,	depois	na	TV,	surgiram	os	campeões	de	audiência	que	marcaram	

2  Blog	é	um	registro	cronológico	em	ordem	inversa	que	permite	atualização	instantânea	com	opiniões,	
imagens e vídeos.  Possibilita a interação com outras pessoas.
3  PBworks (antes conhecido por Pbwiki) é uma ferramenta eletrônica para construção de páginas  web 
de fácil manejo e uso por usuários leigos. Ela permite que múltiplos usuários editem e alterem seu 
conteúdo	através	de	um	sistema	de	múltiplas	autenticações	simultâneas.
4   Programas de mensagens instantâneas que possibilita ao usuário da internet se relacionar, em tempo 
real, com outro que tenha o mesmo programa. Permite criar uma lista de amigos “virtuais” e acompa-
nhar quando eles acessam e saem da rede.
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a cultura de massa no século passado. Foram o rádio e a TV que projetaram 
as celebridades e revolucionaram nossos costumes, ao apresentar temas sen-
síveis como divórcio, aborto, sexualidade ou racismo. Estes meios de comu-
nicação também serviram de meio para que políticos de todos os matizes se 
tornassem conhecidos, transmitissem suas mensagens e exercessem o poder 
de	modo	eficaz	sobre	bilhões	de	seres	humanos.

O século passado pode ser, sem exagero, chamado de Era do Rádio e 
da TV. E o  Século XXI? Por que não dizermos que é era da Internet? Comu-
nicamo-nos com muita facilidade com o mundo todo. Num abrir e fechar de 
olhos encaminhamos mensagens para qualquer parte da terra. Uma postagem 
no blog pode ser lida, ouvida, percebida e respondida por qualquer pessoa em 
qualquer parte deste nosso universo. Todos os limites estão sendo alcança-
dos e extrapolados e o tamanho da nossa terra, em termos tecnológicos, está 
muito pequeno.

A rede mundial promete ser um meio de que todos possam participar, 
onde todos possam publicar e gerar conteúdo. É um meio de comunicação 
não apenas de massa, mas construído pela massa  – os internautas. O que 
começa a tornar essa promessa realidade são os diários virtuais conhecidos 
como blogs. Se o século passado foi a Era do Rádio e da Televisão, o  Século 
XXI é, portanto, a Era da internet e, também, dos blogs. “Os blogs são o primeiro 
passo para que todas as pessoas alfabetizadas tenham sua própria plataforma 
no mundo”, disse na revista ÉPOCA , de 31 de julho de 2006, o jornalista e 
blogueiro americano John Batelle, um dos colaboradores do Boing Boing, o blog 
mais popular do mundo. 

Mas,	afinal,	o	que	é	um	blog? De forma sucinta e resumida apresentare-
mos a história dos blogs, desde os seus precursores até a atualidade. Os precur-
sores dos blog, os glogs (cyborgLog), eram diários pessoais dos rádio amadores, 
criados desde os anos 70. 

No principio dos anos 90 começaram a surgir os fóruns da internet, as 
listas de e-mail, a Usenet e os bulletin boards, dos quais vão surgir muitas das 
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expressões	usadas	pelos	blogers, como o thread ou to post.  Finalmente em de-
zembro de 1997, o termo weblog foi criado pelo norte americano Jorn Barger, 
para	definir	as	páginas	pessoais	que	utilizavam	ferramentas	que	permitiam	
não só a ligação a outras páginas com mais facilidade como o uso de blogrolls 
(gestão de links), trackbacks (gestão de arquivos), assim como comentários aos 
textos.  John Barger chamou seu diário pessoal na rede de weblog, algo como 
registro na web. 

Em 1999, outro navegante resolveu fazer uma brincadeira. Quebrou o 
termo em dois, para gerar o trocadilho we blog, ou nós blogamos. Então a palavra 
blog tornou-se sinônimo de qualquer diário ou registro mantido na internet. 
Blog vem do termo inglês web log,	cujo	significado	atual	é	algo	como	diário da 
web. Existem diferentes tipos de blogs. Aqueles que contam sobre a vida do 
autor, os que fazem brincadeiras e piadas, os que servem como fonte de in-
formações.	Blog é tudo aquilo que usa o sistema de blogging e se baseia em um 
site com uma única página, com textos organizados em posts.5 Muitas vezes 
estas	explicações	técnicas	são	mais	difíceis	de	entender	do	que	criar	um	blog 
e	descobrir	as	novas	revoluções	da	internet.

O usuário tem ao seu dispor muitas alternativas para criar o seu blog. 
Ele acessa um servidor de blogs de sua preferência, escolhe a sua senha e códi-
go de usuário, publica uma foto para que todos possam vê-lo e reconhecê-lo, 
escreve	um	texto	de	apresentação,	escolhe	o	perfil	mais	adequado	com	cores	
diferentes, coloca links para o que julgar mais interessante e atraente e pronto, 
está feito seu blog.	Escreve,	aguarda	comentários	de	manifestações	públicas	e	
coletivas. Geralmente, os blogueiros  fazem referência a outros blogs e costu-
mam .  Comentar o que os outros blogueiros publicam.

Tradicionalmente, os diários eram escritos em pequenos cadernos por 
quem queria manter as coisas em segredo. Na internet eles se transformaram. 
Um se inspira no outro. E essa multidão de blogs que se entrecruzam e se re-

5  Posts são mensagens/textos que publicamos/colocamos no blog.
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lacionam	ficou	conhecida	como	blogosfera. O tamanho da blogosfera6 é impres-
sionante. O número de blogs em todos os idiomas é hoje 60 vezes maior do que 
era	há	três	anos	e	já	ultrapassou	a	marca	de	40	milhões	de	páginas.	De	acordo	
com o site Technorati, que cataloga e faz buscas em blogs no mundo inteiro, são 
criados 75 mil blogs por dia. Isso dá uma média de um novo blog por segundo. 
Há um blog para cada 25 pessoas online. 

Uma das características mais importantes dos blogs, talvez a respon-
sável pela sua credibilidade, é a interatividade. Em tese, uma informação 
veiculada por um diário pessoal online	 não	 seria	 confiável,	mas,	 a	partir	do	
momento	em	que	é	posta	no	ar,	pode	ser	corrigida	ou	retificada	por	milhares	
de pessoas. Ganha peso, densidade e credibilidade. Foi esse mesmo princípio 
colaborativo que tornou a enciclopédia online Wikipédia uma fonte de pesqui-
sas com credibilidade comparável à tradicional Enciclopédia Britânica. 

Alguns sites e repórteres que trabalham em meios de comunicação têm 
inovado e usado o blog como um tipo de mídia, no qual jornalistas postam 
notícias e comentários da sua área (política, esportes, televisão e cultura) no 
blog	 da	 emissora.	Os	ouvintes	destas	programações	participam	nestes	blogs 
emitindo a sua opinião sobre determinados temas. Exemplo disto é a Rádio 
Gaúcha AM de Porto Alegre, no programa intitulado, Gaúcha 19 horas, apresen-
tado por Claudio Brito, produção Gustavo Gossen e Juarez Sant’Anna, que 
acontece de segunda a sexta-feira das 19h às 22 horas. O programa tem um 
blog7 no qual os ouvintes podem participar, interagir e opinar sobre temas 
eleitos para ser discutidos. Os blogueiros referenciam entradas interessantes 
em outros blogs,	normalmente	adicionando	suas	opiniões.	Créditos	são	con-
cedidos a um blogueiro individual quando outros reproduzem os links que este 
tenha encontrado. 

O processo de se comentar em blogs	significou	uma	democratização	da	
publicação, consequentemente reduzindo as barreiras para que leitores se 

6  Blogosfera é o universo de blogs na web.
7  Acessível em < http://wp.clicrbs.com.br/gaucha19horas/?topo=77,1>.
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tornem escritores, pois possibilita a outro a oportunidade de elogiar, criticar, 
sugerir e opinar sobre a construção que elaboramos. Abre-se um novo canal 
de comunicação entre o autor e o leitor.

Por suas características e princípios, os blogs podem ser utilizados no 
ambiente educativo. Entre esses, destacam-se:

1. Todo blog expressa a opinião de seu autor sobre um determinado 
tema ou sobre vários;

2. o conteúdo deve aparecer retrospectivamente, ou seja, primeiro, os 
mais	recentes.	Os	textos	mais	antigos	ficam	por	último	na	interface;

3. as possibilidades de interação entre seus usuários; 

4. ninguém paga para acessar um blog;

5. blog baseia-se em independência e compartilhamento. 

As possibilidades de interação entre os participantes é um das princi-

pais	contribuições	do	blog para a educação. Esta interatividade acontece por-

que os leitores podem interferir diretamente naquilo que é publicado. A possi-

bilidade de diálogo pode acontecer na medida em que permite a participação 

do leitor e assim construção de novos conhecimentos, ideias, entre outros.

Exposição do caso 

O presente estudo de caso foi o acompanhamento do blog de uma aluna 
do Curso de Pedagogia do polo de Sapiranga, durante o período compreendi-
do entre março de 2007 e novembro de 2009. Além disso, foram considerados 
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os encontros presenciais, as bancas e os workshops8 que aconteceram no refe-
rido polo. 

Na	caminhada	dos	alunos,	 foram	identificadas	as	dificuldades	que	ti-
veram no início do Curso para se adaptarem às novas tecnologias.  Inicial-
mente alguns alunos não conseguiam se adaptar a este modelo de Educação 
a Distância. Percebia-se este comportamento nas aulas presenciais, onde 
demonstravam	dificuldades	para	lidar	com	o	mouse. Uma das alunas, duran-
te as primeiras aulas, levantava-o e pensava que ele funcionava desta forma. 
Algumas colegas até riram dela, mas dentro da lógica da brincadeira, sem a 
intenção	de	magoá-la.	O	universo	das	reflexões,	das	trocas	de	ideias,	dos	co-
mentários,	dos	elogios,	das	sugestões,	das	imagens	do	mundo,	dos	vídeos,	dos	
hipertextos	enfim	a	colocaria	no	mundo	das	novas	aprendizagens.	

O acompanhamento do blog da aluna RKW9 iniciou em 2007, no mês de 
outubro, e foram contemplados os seus primeiros textos, que na sua maioria 
tinham apenas um parágrafo, conforme reprodução nº 1.

Reprodução 110

Pude perceber o quão importante foi a aula de teatro,  pois me abriu um caminho 
para poder trabalhar com minhas crianças. Criar um mundo de faz de contas e várias 
brincadeiras para serem realizadas dentro do teatro. Já fazia isso ao meu modo, mas 
agora percebo que tudo que é trabalhoso e com dedicação é prazeroso e se torna possí-
vel. As crianças gostaram de brincar de estátua e fazer de conta em tirar fotografias. 
Aguardo com ansiedade a nova aula. (RKW,17.10.2007). 

8  As bancas e workshops	são	realizados	no	final	de	cada	semestre	em	um	encontro	presencial	onde	os	
alunos	do	Curso	de	Pedagogia	na	Modalidade	EAD	apresentam	as	produções	realizadas	aos	professores	
e tutores como parte da avaliação das Interdisciplinas cursadas durante o semestre letivo.
9  A aluna selecionada respondeu com aceite o termo de consentimento informado encami-
nhado por e-mail. O referido documento encontra-se com o autor.
10 	Os	textos	escritos	dentro	da	tabela	e	com	a	referência	da	aluna	são	recortes	fidedignos	do	seu	blog.
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Na reprodução 1 a aluna faz um relato da Interdisciplina: EDUAD 
O14 –Teatro na Educação, que faz parte do terceiro semestre do Curso de 
Pedagogia.

Outro exemplo de texto resumido foi produzido a partir da Interdis-
ciplina: EDUAD 010  – Literatura Infantojuvenil  e Aprendizagem, terceiro 
semestre do curso.

Reprodução 2 

Realizando a atividade de Literatura referente às poesias vi que posso traba-
lhar poemas e poesias de diversas formas e vejo que as crianças de seis anos também 
interagem com este mundo. De agora em diante posso proporcionar aos meus alunos, 
agradáveis momentos envolvendo poesias. Gostei muito das novas ideias para contar 
histórias, pois estas eu sempre fazia e os alunos pediam:  _”conta de novo, profe!”. Ago-
ra aprendi a usar mais recursos na hora do conto com aromas, figuras,  sons para esta 
hora ser mais emocionante. (RKW.17.10.2007)

Na reprodução 3 a aluna relata sua visita à cidade de Porto Alegre na 
Bienal/2007 e posta o seu comentário, reiterando a sua alegria com o pas-
seio. Ela edita a primeira imagem, evidenciando a sua apropriação com esta 
ferramenta.

Reprodução 3

Visitando a Bienal percebi que foi muito importante ver e analisar as obras visi-
tadas por artistas nacionais e internacionais vendo como exploram os materiais como 
sucatas, tintas, sons e imagens. Gostei de ver as ideias sobre as massinhas de modelar 
onde as crianças adoram trabalhar e expor os seus sentimentos. (RKW.12.11.2007)
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Percebe-se, aqui, que a aluna constrói um novo espaço de aprendiza-
gem, em uma nova possibilidade de construção textual. No último trimestre 
do ano de 2007, a aluna construiu dezoito postagens no seu blog, descrevendo 
a sua caminhada e a construção de conhecimentos. Conforme PETERS  (2001) 
são construídos novos espaços de aprendizagem que estão se desenvolvendo 
como extensão dos espaços de aprendizagens familiares, possibilitados pelas 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e que podem complemen-
tar, ou mesmo substituir, os espaços de aprendizagem reais, com os quais 
estamos familiarizados. 

Em 31 de março de 2008 (seis meses depois), percebe-se o avanço da 
aluna, com textos mais consistentes (com três, quatro e até cinco parágra-
fos) e bem articulados, relacionados às suas atividades docentes na escola 
onde trabalha. Conforme a sua construção textual, ela descreve as suas di-
ficuldades,	suas	interações	com	as	colegas	de	curso,	a	importância	das	suas	
aprendizagens, da construção do seu conhecimento e conclui a sua fala, de-
monstrando	a	sua	alegria	e	confiança	nos	trabalhos	que	está	desenvolvendo.	
Ela relata na reprodução 4. 

Reprodução 4

A síntese de nossas aprendizagens foi um tempo para recaptular11, pensar, re-
fletir sobre tudo o que aprendi no decorrer do ano. Mesmo com todas as dificuldades 
e particularidades, peerdas que tive ,ouve um crescimento para hoje enfrentar um 
curso com mais capacidades. Teve um momento de auto avaliação de nossas práticas 
pedagógicas onde houveram trocas de conhecimento entre colegas onde isso foi signi-
ficativo. Minhas aprendizagens foran interligadas nas disciplinas levando práticas á 
sala de aula. como professora tive necessidade de interagir, ler e me adaptar mais para 
levar aos meus alunos um melhor empenho e atualização de conhecinentos. Quanto a 

11	 Para	manter	a	fidelidade	dos	textos	construídos	pela	aluna,	os	equívocos,	na	escrita	da	Língua		Por-
tuguesa, foram mantidos nos recortes selecionadas do blog.
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expressão oral sei que tenho que melhorar mas vejo que superei um poudo meu medo 
ou vergonha que tenho que falar em frente dos outros pois não só na apresentação oral 
mas como também em reuniões com pais de alunos que enfrento seguidamente.Vejo que 
tenho é dominar o que vou falar ter um aprofundamento de objetivos. Concluí que mi-
nha apresentação final foi surpreendente, mesmo nervosa,aprendi que tudo se supera. 
Queria poder falar mais do meu trabalho mas o tempo se esgotou e notei que em apenas 
dez minutos me expressei num trabalho difícil e minucioso. (RKW 31.03.2009)

Percebe-se na reprodução 4 que a aluna desenvolve uma forma diferen-
te de escrever e compreender o seu conhecimento. Ela já escreve com mais 
propriedade e autoridade, já sabe onde cresceu e do que precisa para saber 
mais.

Outra aprendizagem demonstrada pela aluna são os textos com re-
cortes (imagens/desenhos) das atividades realizadas pelos seus alunos de 2ª 
série em sala de aula.  Utiliza o scanner da escola, para apresentar a atividade 
que foi concluída por uma das suas alunas e posta no seu blog: 

  
Figura 1 – Atividade realizada por uma aluna da 2ª série que foi escaneada pela professora (RKW) e 

postada no seu blog.
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Reprodução 5

Percebi através de ciências que meus alunos são capazes de compreender o mun-
do (natureza) como ela é representando e se expressando através dos desenhos. Vejo 
também a necessidade de ensinar a observar, as crianças são grandes observadoras e 
questionadoras e isso nos permite com facilidade conduzir o estudo de ciências no que 
diz respeito à observação não apenas num simples olhar em imagens e lugares. (RKW 
22.04.2008)

Outra construção da aluna é a forma com que ela começa a lidar com as 
novas tecnologias. Utiliza outras ferramentas como, por exemplo, o scanner da 
escola; não está mais satisfeita em apenas colocar gravuras prontas da internet, 
mas começa a construir as suas próprias imagens, evidenciando o seu conhe-
cimento e dos seus alunos. A aluna declara na reprodução 5:

Reprodução 5

Antigamente eu dava minhas aulas e só usava o mimeógrafo sem pesquisas e 
agora meu trabalho parece ter mais beleza e produção, pesquisando na internet, rece-
bendo emails, usando as imagens enfim um mundo rico a explorar em que ainda estou 
interagindo e aprendendo. Todo dia é um dia de novas aprendizagens com toda minha 
idade foi um grande desafio estudar e trabalhar a distância. (RKW 14.04.2009)

A aluna utiliza esta parte do seu blog	 para	 expressar	 as	 dificuldades	
encontradas durante o semestre e também para descrever as suas aprendi-
zagens. Usa-o como se fosse um diário de bordo. As novas imagens/gravuras 
postadas estão mais relacionadas com os textos (existe um elo de ligação 
entre eles). A escrita e a construção dos seus textos estão mais adequadas e 
condizentes com as suas trinta e uma postagens realizadas no ano 2008.
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Em março de 2009, a aluna demonstra, com as suas postagens e textos, 
o quanto está adaptada com esta nova ferramenta (que para ela já é antiga). 
Posta imagens, fotos da sua família, links	com	outros	textos,	enfim	usa	todas	
as possibilidades que o blog coloca a sua disposição e faz deste um espaço de 
aprendizagem. Exemplo disso é a postagem do dia 23 de setembro de 2009, 
onde há uma mistura de nostalgia, alegria, felicidade e contentamento pelos 
desenvolvimentos das suas competências. Nesta postagem, que segue abaixo, 
a aluna deixa registrado com uma foto ao lado da professora Esther Grossi, 
quando participava em uma suas assessorias junto ao GEEMPA na cidade de 
Porto Alegre. A aluna escreve:

Reprodução 6

A interdisciplina de Linguagem e Educação, em sua primeira proposta de 
atividade oferece uma reflexão: Fala-se/escreve-se/lê-se sempre do mesmo jeito? Que 
diferenciações podem ocorrer em relação à fala ou à escrita? A leitura do texto suge-
rido para a realização desta atividade fez-me pensar em nossa prática cotidiana nas 
escolas e como passamos o tempo preocupados em dar conta de conteúdos previamente 
programados, sem, muitas vezes, perceber a complexidade da aprendizagem individu-
al dos alunos. O texto nos chama a atenção de que, até mesmo nós, já alfabetizados e 
letrados, fazemos usos de diferentes maneiras da leitura e da escrita, dependendo do 
contexto que estamos inseridos. Uma maneira de abrir caminhos para a leitura e escri-
ta convencional é proporcionar aos alunos diferentes formas textuais, possibilitando 
a percepção das mesmas. O desafio talvez esteja em nossa própria percepção frente aos 
alunos que ainda apresentem a dificuldade de expressar-se, seja de maneira escrita ou 
oral. Penso que nós é que devamos ser alfabetizados e até mesmo letrados neste proces-
so. Em nosso cotidiano sempre nos deparamos em situações que exigem alfabetização e 
letramento. Entretanto sabemos que se diferenciam em alguns aspectos uma da outra. 
Em linguagem simples podemos dizer que a alfabetização está vinculada a decifração 
de códigos da língua oral e escrita. Já a definição de letramento, segundo o texto Dr. 
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Kleiman, “ é um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema 
simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos. 
Novas aprendizagens e assimilações com o que estudamos em grupo na metodologia 
do Geempa com as ideias pós-construtivista junto com a doutoura Esther Grossi em 
umas das assessorias, através desta metodologia desencadeou em nós professores uma 
nova forma de ensinar e aprender com objetivos claros tendo como prioridade o sucesso 
do educando. Estou feliz pois noto o desenvolvimento das habilidades e competências 
dos meus alunos, pois foi superadas as minhas expectativas ao longo deste processo. 
Destaco que esta proposta metodológica visa cem por cento de aluno alfabetizado no 
primeiro ano dos nove do ensino fundamental. (RKW 23.11.2009)

Percebe-se que aquela aluna que no ano 2007, no mês de março, tinha 
dificuldades	em	pegar	o	mouse, dois anos depois usa todos os seus conheci-
mentos para escrever e postar todas as suas atividades no blog. Atividades 
que	poderão	ser	lidas	em	qualquer	lugar	do	mundo	e	que	ficarão	registradas.		
Atividades que poderão ser lidas pelos seus alunos, pelos seus parentes, pe-
los	seus	filhos,	e,	talvez,	até	pelos	seus	netos	e	bisnetos.	 	Enfim,	atividades	
que	ficarão	registradas	para	a	posteridade	e	servirão	de	estudo	para	pesquisa	
na área da educação. Conforme AMARAL , RECUERDO  e MONTARDO  
(2008):

Como artefatos culturais, eles são apropriados pelos 
usuários	e	constituídos	através	de	marcações	e	moti-
vações.	Além	disso,	perceber	os	blogs como artefatos, 
indica também (...) que são eles o repositório das 
marcações	culturais	de	determinados	grupos	e	popu-
lações	no	ciberespaço,	nos	quais	é	possível,	também,	
recuperar seus traçados culturais.

Atualmente	 a	 aluna	 RKW	 demonstra	 em	 seu	 rosto	 uma	 fisionomia	
diferente, refere ser uma pessoa que está conquistando os espaços virtuais, 
relata que escreve com mais qualidade e consistência, está mais adaptada aos 
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ambientes da WEB, já se apropriou das novas ferramentas digitais e que cons-
tituem uma nova linguagem. Diz a aluna:

Reprodução 7

Percebi também nas fotografias a relação de como os outros me vêem. Amigos 
dizem que sou alegre e brincalhona” (RKW 29.03.2009)

A aluna RKW demonstra com muita alegria que fez e está fazendo no-
vas descobertas, ampliando os seus conceitos e consequentemente aperfeiço-
ando a sua escrita. Acrescenta numa de suas postagens:

Reprodução 8

Estou feliz pois noto o desenvolvimento das habilidades e competências dos meus 
alunos, pois foi superadas as minhas expectativas ao longo deste processo. Destaco que 
esta proposta metodológica visa cem por cento de aluno alfabetizado no primeiro ano 
dos nove do ensino fundamental. (RKW 29.03.2009)

O	processo	fica	evidente	nas	suas	produções	e	intervenções.	Seus	rela-
tos demonstram o quanto está feliz e como atualmente ela própria se enxerga 
uma nova cidadã. A aluna RKW utiliza esta ferramenta com os seus alunos e 
a partir dela cria novos espaços para ensinar e aprender. Conforme PETERS  
(2001),	é	nestes	espaços	não	definidos	que	as	ações	educacionais	devem	ter	
lugar	e	no	qual	as	 funções	de	ensinar	e	aprender	devem	ser	exercidas,	pois	
estamos em uma era onde a tecnologia tem sido central.  Esta nova proposta 
de ferramenta de construção (de nova aprendizagem), o blog, permite aos seus 
colaboradores e cooperadores que troquem ideias, usem outras TIC e dá a 
liberdade para os seus construtores revisarem a elaboração dos parceiros de 
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grupo. É um espaço para a construção do conhecimento em conjunto, devido 
às	diversas	interações	que	ele	possibilita.	Isto	desenvolve	nos	seus	atores	a	
vontade de pesquisar, aguçando a aprendizagem deles no sentido de cada vez 
mais	procurarem	mais	 informações,	postarem	textos,	elaborarem	comentá-
rios e mostrarem os seus conhecimentos.

Considerações Finais

Este artigo apresenta uma análise de como podemos entender as apren-
dizagens no mundo digital, neste caso, com o uso de um blog. O blog da aluna 
do Curso de Pedagogia evidencia o quanto constituiu uma nova forma de 
aprendizagem,	através	das	suas	construções	e	reflexões	num	espaço	virtual.	
Conforme nos mostra LÉVY  (1999), na era do conhecimento, deixar de re-
conhecer o outro em sua inteligência é recusar-lhe sua verdadeira identidade 
social, é alimentar seu ressentimento e sua hostilidade, sua humilhação, a 
frustração de onde surge a violência. Em contrapartida, quando valorizamos 
o outro de acordo com o leque variado de seus saberes, permitimos que se 
identifique	de	um	modo	novo	e	positivo,	contribuímos	para	mobilizá-lo,	para	
desenvolver nele sentimentos de reconhecimento que facilitarão, consequen-
temente, a implicação subjetiva de outras pessoas em projetos coletivos.
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CAPÍTULO 9
Cooperação e autoria na rede: 
possibilidades de desenvolvimento 
moral na educação a distância

Andréa Bonetti Gallego e Tania Beatriz Iwaszko Marques 

Introdução

Este artigo é um breve estudo1 sobre as possibilidades de desenvolvi-
mento moral em adultos a partir da relação com tutores e professores a dis-
tância.	Ele	surge	de	reflexões	das	autoras	sobre	o	tema,	pois	o	estudo	sobre	
desenvolvimento moral já vem sendo desenvolvido por ambas em suas pes-
quisas de mestrado e de doutorado, enfocando as possibilidades de desenvol-
vimento moral em jovens e adultos a partir da relação com o professor, aqui 
ampliada	também	à	figura	do	tutor.	

Neste	 trabalho,	 foram	 utilizadas	 as	 opiniões	 das	 professoras-alunas	
sobre	a	questão	da	autoria,	ou	do	plágio,	e	as	alterações	de	suas	opiniões	so-
bre o tema, ao longo do curso, como possível indicador de desenvolvimento 
moral ao longo da graduação através da relação com os tutores e professores. 
A	abordagem	se	dá	através	das	conceituações	e	reflexões	sobre	a	questão	do	
plágio nas professoras-alunas pesquisadas, tentando mapear, através das 
manifestações	de	descentração	e	de	reflexão	destas,	a	evolução	no	conceito	

1  Os resultados desta pesquisa foram abordados nos artigos: Desenvolvimento moral no 
adulto e a educação a distância, na Revista Novas Tecnologias na Educação, n° 8, v. 3 (2010) 
e Autoria na rede: desenvolvimento moral e educação a distância, nos  Anais do 1. Congresso Interna-
cional de Educação a Distância da UFPel., (2010).
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de autoria, investigando, a partir daí, um possível crescimento em termos de 
desenvolvimento moral na relação com professores e tutores.

Tais dados de pesquisa são relacionados à teoria de PIAGET  e de pes-
quisadores da Epistemologia Genética sobre desenvolvimento moral, par-
tindo da premissa, de que pode ocorrer desenvolvimento moral a partir de 
relações	de	cooperação	e	de	 respeito	mútuo	entre	 jovens	e	adultos	e	que	a	
escola ou o meio acadêmico podem ser frutíferos nesse sentido.

A construção do objeto de estudo

A pesquisa que resultou neste artigo foi realizada em um dos polos 
do curso de pedagogia modalidade a distância da UFRGS. Foi aplicado um 
questionário aberto em 44 professoras-alunas, em uma de suas aulas presen-
ciais. Apesar de tratar-se de um curso em sua quase totalidade não presen-
cial,  optou-se pela aplicação, neste encontro, para preservar o anonimato dos 
sujeitos.

As professoras-alunas em questão são professoras que possuem, em sua 
maioria, formação de nível médio e trabalham em escolas estaduais e munici-
pais. Elas estão cursando sua primeira graduação e trabalham, em sua quase 
totalidade, em sala de aula, 40 ou 60 horas semanais.

O curso de graduação a distância ocorre em 80% do tempo de modo 
não presencial, sendo que os trabalhos propostos pelos docentes do curso de 
pedagogia,	com	exceção	de	uma	atividade	no	final	do	semestre,	comum	a	to-
das as disciplinas em conjunto, ocorrem a distância. Algumas das atividades 
solicitadas	às	professoras-alunas	são	trabalhos	de	pesquisa	bibliográfica,	re-
flexão	escrita	sobre	leituras	e	práticas,	além	da	participação	em	fóruns,	onde	
ocorre interação entre o grupo de professoras-alunas, professores e tutores.
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Ao longo do curso  observou-se que o conceito de autoria foi se cons-
truindo de modo mais efetivo pelas professoras-alunas. No princípio, os casos 
de cópias de trabalhos de outros autores, sem as devidas referências, era algo 
comum. Com o tempo, muitas das professoras-alunas passam a demonstrar 
uma efetiva preocupação com a questão, nos dois sentidos, ou seja, preocu-
pam-se com as referências em seus trabalhos, em criar algo verdadeiramente 
seu,  assim como passam a buscar que a autoria de seus textos seja respeitada.

A questão do plágio é abordada no curso de modo interdisciplinar, 
ou	seja,	assim	como	essa	questão	é	trabalhada	em	disciplinas	específicas,	a	
questão da autoria é questionada, em todas as disciplinas, sempre que um 
professor	ou	tutor	se	vê	frente	a	situações	que	remetam	a	ela.	Esta	pesquisa	
parte do pressuposto que respeitar a autoria do outro não é algo que possa ser 
somente ensinado, mas que isso deve se construir como um valor  ao sujeito 
para que ele passe a respeitá-la.

O problema desta pesquisa foi delimitado, então, da seguinte forma: 
há possibilidade de desenvolvimento moral em jovens e adultos a partir da 
relação com professores e tutores a distância? 

Através da evolução da conceitualização de autoria pelas professoras-
-alunas se busca investigar se ocorre desenvolvimento e em que medida isto 
ocorre. A questão do plágio foi eleita para esta investigação por se tratar de 
uma manifestação bastante aparente dos valores dos sujeitos.

A	pesquisa	e	a	posterior	escrita	deste	artigo	se	justificam	tendo	como	
objetivo buscar dados, através do questionamento a professoras-alunas de 
um	curso	de	graduação	a	distância,	sobre	as	alterações	em	seu	conceito	de	
plágio, o que apontaria para uma evolução em termos de desenvolvimento 
moral a partir da relação de cooperação com os tutores e professores. Tutor e 
professor serão colocados na mesma categoria neste trabalho, em função das 
falas	das	professoras-alunas	refletirem	essa	categorização.

Na atualidade, muitos cursos de graduação a distância buscam a forma-
ção	de	profissionais	através	unicamente	da	realização	de	tarefas,	e	da	“passa-
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gem dos conteúdos”, de modo que não se privilegia, ou mesmo não é possível, 
a interação professor aluno. 

A	ideia	aqui	é	demonstrar,	a	partir	das	reflexões	surgidas		das	falas	das	
professoras-alunas, o quanto a sua relação de interação com tutores pode 
colaborar para o seu desenvolvimento moral, aqui abordado a a questão da 
autoria, colaborando assim para a ideia da relevância desse tipo de estrutura 
de ensino. 

Possibilidades de desenvolvimento moral em adultos na 
relação tutor/professor e aluno

Para compreender as possibilidades de desenvolvimento moral de alu-
nos adultos, como o caso aqui abordado, através da relação com os professo-
res e tutores, é necessário nos debruçarmos, em um primeiro momento, sobre 
a teoria de PIAGET  no que concerne a suas ideias sobre o desenvolvimento 
moral do sujeito ao longo de sua vida. Em seguida se faz importante, também, 
revisar	seus	textos	e	de	autores	contemporâneos	especificamente	sobre	o	de-
senvolvimento moral através da relação professor aluno.

O processo de desenvolvimento moral para Piaget

A obra de PIAGET  sobre o desenvolvimento do conhecimento, ou 
Epistemologia Genética, pode ser dividida em teoria cognitiva, moral e so-
cial. Aqui abordaremos brevemente a questão do desenvolvimento moral. 
FREITAS		(2003)	afirma	que	se	trata	de	um	mesmo	indivíduo,	de	uma	forma	
de conceber o sujeito e de como este se relaciona com o mundo. Desse modo 
podemos	afirmar	que	a	construção	moral	segue	o	mesmo	caminho	da	cons-
trução cognitiva.
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O desenvolvimento da moral é abordado por PIAGET  predominante-
mente em sua obra O Juízo Moral na Criança (1977) em que ele refere  a evolução 
da moral na criança, à noção de justiça e ao papel do outro nesse processo. A 
moralidade na criança se estabelece junto ao seu desenvolvimento cognitivo. 

De um modo geral, podemos dizer que a inteligência 
motora anuncia toda razão. Mas anuncia mais que a 
razão tão somente. A criança não nasce nem boa nem 
má, tanto do ponto de vista intelectual, como do pon-
to de vista moral, mas dona de seu destino. (PIAGET, 
1977, p. 86)

É um processo que se inicia no princípio da vida do sujeito, começa com 
a anomia, passa pelo período da moral da heteronomia, e pode chegar à moral 
da autonomia. No princípio há um sujeito egocêntrico, que, ao longo dessa 
evolução, pode se tornar capaz de exercer uma moral da ética e da cooperação, 
o que não quer dizer que ele necessariamente assim o fará.

A criança, para PIAGET , ao longo de sua obra, nasce egocêntrica, o 
que	significa,	simultaneamente,	indiferenciação	do	eu	com	o	mundo	exterior	
e falta de cooperação, constituindo um único fenômeno. O egocentrismo é, 
desse	modo,	algo	que	se	opõe	à	noção	de	cooperação,	não	sendo	algo	exclusi-
vo	da	criança	pequena.	PIAGET		afirma	que	o	egocentrismo	ressurge	sempre	
que há necessidade de estruturar novos domínios de conhecimento, assim 
como quando é necessário estruturá-lo sobre um novo plano, o que ocorre, 
inclusive,	no	pensamento	científico.

Para PIAGET  no princípio, 

[...] o indivíduo se considera espontaneamente no 
centro do mundo e que ele precisa de um conjunto de 
procedimentos especiais de pensamento e análogos 
no terreno do raciocínio, ao que são as leis da pers-
pectiva	 em	 geometria	 ou	 as	 noções	 de	 relatividade	
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em	física,	para	chegar	a	unificar	os	pontos	de	vista	e	
a	definir	o	que,	em	lógica,	denominamos	de	‘relações’.	
(PIAGET, 1998, p. 71) 

A criança, também a partir da relação afetiva com os pais e de respeito 
por eles e deles por ela, toma seus valores como corretos e adota-os como lei. 
Quando	a	criança	amplia	seu	círculo	de	relações,	passando	a	conviver	com	
outras crianças ou mesmo supondo os pais como iguais   passa a questionar 
seus valores, a caminho da moral da cooperação.

O conceito de cooperação de PIAGET , de acordo com MONTANGE-
RO  e MAURICE-NAVILLE  (1998), funda-se na igualdade, como uma for-
ma	ideal	de	relações	entre	indivíduos;	implica	o	respeito	mútuo,	o	princípio	
de reciprocidade e a liberdade ou a autonomia de pessoas em interação. A 
cooperação é uma forma de equilíbrio, na qual o todo e as partes conservam-
-se mutuamente. É ideal no sentido de limite para cuja direção tendem as 
relações	humanas	livres	de	toda	pressão	exterior.	Essa	forma	de	interação,	do	
ponto	de	vista	intelectual,	se	opõe	ao	egocentrismo,	que	limita	o	indivíduo	a	
seu	próprio	ponto	de	vista;	no	plano	das	relações	sociais,	opõe-se	à	coação	ou	
à unidirecionalidade.

A moral da autonomia desenvolve-se a partir da relação com os iguais 
ou	com	aqueles	que	a	criança	ou	adolescente	supõe	como	tais.	A	relação	com	
os pares é a mais importante nesta constituição, para PIAGET . O autor en-
tende que é sinal de que a criança está chegando à autonomia o momento 
em	que	ela	descobre	que	a	verdade	é	necessária	nas	relações	de	simpatia	e	de	
respeito mútuos. A reciprocidade é fator de autonomia.

Para que haja real igualdade e autêntica necessidade 
de reciprocidade, é necessária uma regra coletiva, 
produto sui generis da vida em comum: é preciso que, 
das	ações	e	reações	dos	indivíduos	uns	sobre	os	ou-
tros, nasça a consciência de um equilíbrio necessário, 
obrigando e limitando, ao mesmo tempo, o alter e o 



Cooperação e autoria na rede:  
possibilidades de desenvolvimento  

moral na educação a distância
195

ego. Este equilíbrio ideal, entrevisto por ocasião de 
cada	disputa	e	cada	pacificação,	supõe,	naturalmen-
te, uma longa educação recíproca das crianças, umas 
pelas outras. (PIAGET, 1977, p. 274) 

Assim, há autonomia moral quando a consciência considera como 
necessário um ideal, independentemente de qualquer pressão exterior. En-
quanto não havia relação com outrem, não havia necessidade de uma moral: 
o indivíduo como tal conhecia apenas a anomia. Toda relação com outrem na 
qual intervenha o respeito unilateral conduz à heteronomia. “A autonomia só 
aparece com a reciprocidade, quando o respeito mútuo é bastante forte, para 
que o indivíduo experimente interiormente a necessidade de tratar os outros 
como gostaria de ser tratado”. (PIAGET, 1977, p. 172) 

Dessa forma, o papel do outro é extremamente importante nesse proces-
so, pois é também a partir da relação com as outras pessoas que a moralidade se 
constrói. Quando a criança é bem pequena, é  na relação com seus pais (através 
do respeito por esses adultos) que surge o “aparecimento de uma concepção 
anunciadora	da	noção	de	verdade,	o	pensamento	da	criança	deixa	de	afirmar	
simplesmente o que lhe agrada, para se conformar com a opinião do ambiente” 
(PIAGET, 1977, p. 347). Aqui inicia a coação intelectual de um superior sobre 
um inferior, que vem a dar origem à moral da heteronomia. Para a criança, essa 
passagem da satisfação direta de seu prazer, característica da anomia, à busca 
da satisfação do adulto é uma evolução, pois ela está saindo do egocentrismo 
inicial e progredindo no caminho da busca por um bem comum.

Em uma etapa posterior, a relação com o outro é também muito im-
portante, pois a entrada do sujeito na moral da autonomia é possibilitada, 
além, é claro, dos fatores cognitivos, pela confrontação de seus valores com 
os	de	outras	pessoas,	que	ele	supõe	semelhantes	e	com	quem	estabelece	uma	
relação de respeito mútuo. Desse modo, há, no desenvolvimento do ser huma-
no, um processo construtivo que explica o surgimento do raciocínio lógico, 
junto a um processo evolutivo que “nos permite compreender como a partir 
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do mundo amoral da criança pequena surge o homem que age eticamente” 
(FREITAS, 2003, p. 110). A autora entende que, para PIAGET , todo homem 
pode tornar-se capaz de ação moral, e são as trocas sociais que permitem que 
esse processo evolutivo ocorra.

É	nas	relações	interindividuais	que	as	normas	se	de-
senvolvem:	 são	 as	 relações	 que	 se	 constituem	 entre	
a criança e o adulto ou entre ela e seus semelhantes 
que a levarão a tomar consciência do dever e a colo-
car acima de seu eu essa realidade normativa em que 
consiste a moral. Não há, portanto, moral sem uma 
educação moral – ‘educação’, em sentido amplo, sendo 
precisamente	o	que	se	sobrepõe	à	constituição	psico-
fisiológica	inata	do	indivíduo.	(PIAGET,	1998,	p.	27)	

O processo de desenvolvimento moral, para PIAGET , em uma palavra, 
é algo que inicia no nascimento e pode ir até o último dia da vida de uma pes-
soa,	desde	que	não	ocorram	dificuldades	neurológicas.	Esse	desenvolvimen-
to moral depende, assim como o desenvolvimento cognitivo, para PIAGET 
, dos seus chamados quatro fatores interdependentes do desenvolvimento: 
maturação, experiência (física e lógico-matemática), transmissão social e 
equilibração. Assim, PIAGET  (1977) destaca a ação do sujeito sobre o am-
biente	social,	afirmando	que	as	trocas	sociais	são	diferentes	ao	longo	da	vida	
do indivíduo, em que os estádios cognitivos e as etapas morais sucedem-se de 
forma	solidária.	Aqui	vamos	destacar	em	especial	a	relação	com	a	figura	do	
tutor ou professor.

Desenvolvimento moral e relação professor/tutor e aluno

Para a Epistemologia Genética, a educação escolar pode ser um dos 
meios que auxilia no desenvolvimento tanto cognitivo quanto moral do su-
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jeito. Ela é algo que vai muito além de uma forma de transmissão dos conhe-
cimentos criados pela humanidade, mas é principalmente um meio em que o 
sujeito pode agir para construir seu conhecimento. Essa ação, diferentemente 
do	que	supõe	o	senso	comum,	não	se	resume	à manipulação de objetos, mas é 
a interação com o meio, destacando que, para PIAGET , o meio não é só as coi-
sas que nos rodeiam, mas, também, as pessoas com quem nos relacionamos.

PIAGET		(1972)	afirma	que	classicamente	educar	era	adaptar	o	sujeito	
ao meio social, ou seja, transformar a constituição psicológica em função de 
realidades coletivas, às quais a consciência atribui valor. Educar é levar o indi-
víduo em crescimento em direção a valores sociais, morais e intelectuais. Para 
ele, no entanto, ao se considerar o sujeito dotado de uma atividade verdadeira 
e se o desenvolvimento for compreendido de forma dinâmica, a relação entre 
educando e sociedade se torna recíproca.

A criança tende a se aproximar do estado adulto não 
mais recebendo totalmente preparadas a razão e as 
regras da boa ação, mas conquistando-as com seu es-
forço e sua experiência pessoais; em troca, a sociedade 
espera	das	novas	gerações	mais	do	que	uma	imitação:	
espera o enriquecimento (PIAGET, 1972, p. 139).

O trabalho do professor é destacado como importante para o desenvol-
vimento do sujeito, conforme a Epistemologia Genética. PARRAT-DAYAN  e 
TRYPHON		(1998)	afirmam	que	PIAGET		reflete	sobre	a	pedagogia	ao	longo	
de toda sua obra, a qual concentra o aprendizado na criança, mas mantém 
a importância da função do professor. Para elas, PIAGET  concorda com a 
Escola Nova e seus métodos no que se refere à importância que esta dá aos 
princípios de liberdade, de atividade e de interesse da criança. Desse modo, 
ele entende que se a educação deve favorecer a autonomia, o ensino baseado 
unicamente na transmissão oral e na autoridade deve ser abolido. No entanto, 
para PIAGET , o papel do professor difere, mas não deixa de existir.
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As autoras entendem que, para PIAGET , o papel do professor é o de 
propiciar que se desenvolva no espírito da criança uma ferramenta que lhe 
permita compreender o mundo, instrumento que se funda na reciprocidade 
e na cooperação e que permite à criança escapar do egocentrismo. O profes-
sor	é,	assim,	um	colaborador	indispensável	à	classe.	Ele	fornece	informações,	
mas	não	impõe	verdades,	incentiva	o	aluno	a	se	propor	questões	e	a	tornar-se	
um	experimentador	ativo.	Ele	deve	propor	um	grande	número	de	situações	
e experiências ao aluno. Ainda, segundo PARRAT-DAYAN  e TRYPHON  
(1998), para a concepção piagetiana de pedagogia, é preciso que o professor 
crie instrumentos que permitam ao aluno compreender o mundo. 

Parece-nos que a primeira tarefa do educador, considerando-se essa 
carência, é adaptar a criança, é constituir no espírito da criança um instru-
mento espiritual – não digo um novo hábito, nem mesmo uma nova crença, 
mas um método ou uma ferramenta novos que lhe permitam compreender e 
agir. (PIAGET, 1998, p. 99) 

A fala das autoras é relevante para este trabalho, apesar de tratar espe-
cificamente	do	ensino	da	criança	se	compreendemos,	como	PIAGET	,	que	a	
construção do conhecimento se dá seguindo os mesmos mecanismos ao longo 
da vida de uma pessoa.

Para ARAÚJO  , o professor que obtém o respeito e a admiração do alu-
no pelo prestígio e pela competência de seus conhecimentos e que consegue 
estabelecer	relações	de	respeito	mútuo	tem	uma	verdadeira	autoridade,	pela	
qual o único medo do aluno é perder o respeito da pessoa de que gosta. “Esse 
professor	ou	professora	consegue	estabelecer	relações	baseadas	no	diálogo,	
na	confiança	e	nutrir	uma	afetividade	que	permite	que	os	conflitos	cotidianos	
da escola sejam solucionados de maneira democrática”. (ARAÚJO,1999, p. 
42) 

�ECKER		(1993,	p.	10)	afirma	que	em	uma	pedagogia	centrada	na	relação	
os papéis do professor e do aluno na escola tendem a ser  desabsolutizados: 
“o professor traz sua bagagem, o aluno também. São bagagens diferencia-
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das	que	entram	na	relação.	Nada	a	rigor	pode	ser	definido	previamente”.	O	
interessante é que sejam negados o autoritarismo do professor e do aluno, 
resgatando, assim, os dois polos da relação. Ainda para o autor, em qualquer 
situação em que haja interação social pode haver aprendizagem, mas ressalta 
que	nem	todas	as	situações	são	iguais	sob	este	ponto	de	vista.	Sua	forma	de	
realização ótima ocorre em um ambiente de liberdade e no qual há lugar para 
a ação espontânea.

PIAGET (1998) ressalta a importância da relação pessoal entre o pro-
fessor e o aluno em especial para o desenvolvimento da moral, como algo que 
deve ser transversal a toda disciplina escolar. Para ele, a educação é um todo, 
não podendo haver divisórias para a inteligência ou para a moral. 

[...] é preciso que os professores aceitem a imen-
sa	 responsabilidade	 das	 orientações	 individuais	 e	
compreendam	 suficientemente	 a	 complexidade	 dos	
problemas	para	 assegurar	 as	 colaborações	úteis.	De	
maneira geral quanto mais se procura aperfeiçoar a 
escola,	mais	a	tarefa	do	professor	fica	pesada.	(PIA-
GET, 1972, p. 123) 

É	importante	destacar	que	para	o	autor	as	trocas	mais	significativas	são	
as	que	ocorrem	com	os	pares.	No	entanto,	um	adulto	ou	figura	de	autorida-
de como um professor pode se colocar no patamar do aluno, estabelecendo 
relações	de	reciprocidade	e	de	respeito	mútuo,	que	podem	ser	relevantes	ao	
desenvolvimento moral.

Aqui podemos pensar que os tutores, mesmo as professoras-alunas da 
graduação se referindo a eles como professores, podem facilitar esse processo, 
por estar em um patamar intermediário em termos de hierarquia, se aproxi-
mando	mais	da	figura	de	um	par.
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Metodologia

A pesquisa que originou este artigo tem caráter qualitativo e foi feita 
através do método de estudo de caso. O estudo de caso, de acordo com YIN  
(2001), é uma estratégia de pesquisa interessante para examinar fenômenos 
contemporâneos, em função de sua ampla capacidade de lidar com uma varie-
dade de evidências. Para YIN , o estudo de caso é uma investigação empírica 
que trabalha um fenômeno contemporâneo, dentro de seu contexto na vida 
real.	O	estudo	de	caso,	em	sua	concepção,	trabalha	com	questões	explanató-
rias do tipo “como” ou “por quê ”. 

Neste trabalho, tem-se um estudo de caso múltiplo, pois foca mais de 
um sujeito, mas permanecendo dentro da mesma estrutura metodológica. 
Para YIN  (2001), o caso múltiplo é interessante devido a suas provas resul-
tantes serem mais convincentes. 

Para esta pesquisa, segue-se a lógica da replicação, o que é muito dife-
rente da lógica da amostragem que serve para se avaliar a incidência de um 
fenômeno. Na lógica da replicação, buscam-se resultados semelhantes, ou 
contrastantes	apenas	por	razões	previsíveis	em	termos	teóricos,	permitindo	
um resultado total convincente, sem a utilização de um número muito grande 
de sujeitos.

O caso aqui trabalhado é composto por uma turma de professoras-alu-
nas do curso de pedagogia a distância, que tem por característica ser forma-
da por alunos adultos, professores, com formação média. Com a análise das 
afirmações	de	cada	professora-aluna	verificam-se	suas	ideias	a	respeito	das	
alterações	em	sua	conceituação	de	plágio	ao	longo	do	curso.		Após	essa	etapa,	
foi	possível	reunir	as	informações	trazidas	por	cada	indivíduo	em	uma	análise	
conjunta, criando uma hipótese sobre a ocorrência de desenvolvimento moral 
através da interação entre alunos e tutores na educação a distância. 

O instrumento utilizado neste trabalho é um questionário escrito, com-
posto de perguntas abertas. Posteriormente as respostas das professoras-alu-
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nas foram apresentadas em categorias. Como se trata de perguntas abertas, 
foram estabelecidas categorias de análise em que os tipos de resposta mais 
característicos foram agrupados em função de sua semelhança e explicitados 
junto a uma resposta que caracteriza a ideia central das falas ali representadas.

A aplicação do questionário ocorreu no intervalo de uma aula presen-
cial de disciplina do sétimo semestre do curso de pedagogia a distância em 
que uma das autoras trabalhou como tutora, no segundo semestre de 2009. 
Primeiramente, os objetivos da pesquisa foram longamente explicitados 
às professoras-alunas, sendo esclarecido, também, que a participação seria 
anônima e voluntária. Todas as professoras-alunas do polo concordaram em 
participar, totalizando 44 questionários aplicados. 

O questionário iniciava com a contextualização do tema e com uma 
historinha sobre uma aluna que copiava um trabalho na Internet, e logo pedia 
que	as	professoras-alunas	refletissem	sobre	o	tema,		colocando-se	no	lugar	da	
aluna	e	de	sua	professora.	Logo,	o	questionário	trazia	as	cinco	questões,	que	
proporcionaram os dados para esta pesquisa:

1. A  tua opinião sobre plágio, quando iniciaste a graduação, era a 
mesma de hoje?

2. O que mudou?

3. Por que motivos tu entendes que mudou?

4. Tu achas que a relação com algum professor ou tutor colaborou 
para essa mudança? De que forma?

5. Tu achas que a relação com algum colega colaborou para essa mu-
dança? De que forma?

Os resultados alcançados

As respostas às perguntas dos questionários foram agrupadas em ca-
tegorias	por	semelhanças.	Para	cada	pergunta	há	uma	tabela	específica,	aqui	
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acompanhada de sua análise. A tabela 1 contém as respostas da totalidade das 
44 professoras-alunas pesquisadas e  as tabelas seguintes trabalham somente 
com os argumentos das 30 que entendem que sua opinião sobre plágio se 
alterou ao longo da graduação em curso.

Tabela 1

Sim Não
A  tua opinião sobre plágio, quando ini-
ciaste  a graduação, era a mesma de hoje? 

14 30

Das 44 professoras-alunas que responderam ao questionário, 30, ou 
seja, mais que a metade, entende que seu conceito ou sua forma de ver o plá-
gio se alterou durante a graduação.

Tabela 2

O que mudou? Qtde
Passei a conhecer o conceito de plágio, que é ilegal. 06
Passei a achar importante fazer referências completas. 06
Passei	a	refletir	sobre	a	ética. 03
Aprendi que posso ser punido. 02
Passei a acreditar que consigo realizar atividade sozinha. 06
Não respondeu. 07

A tabela dois traz um dado bastante interessante. Seis professoras-
-alunas entendem que sua mudança ocorreu a título de informação e duas por 
medo	de	punição.	Essas	alterações	são	relevantes	por	ser	uma	caminhada	no	
processo, mas ainda estão muito presas à moral da heteronomia. No entanto, 
nove professoras-alunas demonstram alteração em termos de valores e de 
reflexão	ética.	Seis	professoras-alunas	também	referem	diferença	em	termos	
de processo de aprendizagem, ao referir que passaram a acreditar que são 
capazes de fazer atividades sozinhas.
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Tabela 3

Por que motivos tu entendes que mudou? Qtde

Porque agora posto na Internet e não gosto / não quero 
que copiem o meu. 

04

Porque hoje sei como devemos fazer uma citação. 03
Porque eu achava que, se estava na rede, era público. 03
Porque passei a me preocupar com o tema, achar 
importante. 

06

Porque tenho medo da punição. 03
De tanto os tutores falarem. 02
Porque passei a me preocupar com minha aprendizagem. 04
Não respondeu. 07

Essa tabela é interessante não só pelos dados que apresenta, como pela 
semelhança de respostas com a tabela anterior. Ela nos traz seis professoras-
-alunas	afirmando	que	mudaram	a	partir	do	momento	que	passaram	a	se	pre-
ocupar	com	a	questão,	onde	podemos	supor	que	mudaram	através	da	reflexão.

Sobre	 o	 elenco	 de	 motivos,	 aparecem	 também	 declarações	 bastante	
egocêntricas, quando quatro professoras-alunas referem que sua opinião mu-
dou porque não querem que copiem o seu. No entanto, mesmo sobre essa já 
podemos supor um movimento de pensamento sobre a questão, que poderia 
levar a professora-aluna a se colocar no lugar do autor. 

Aparecem também seis respostas no sentido do esclarecimento. Três 
professoras-alunas referem uma posição bastante heterônoma de medo da 
punição, sendo que quatro referem que mudaram devido à preocupação com 
sua aprendizagem.

Quatro referem à insistência do tutor, resposta ambígua que tanto pode 
nos fazer pensar em uma abertura para o diálogo autônomo, quanto na obe-
diência heterônoma.
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Tabela 4

Tu achas que a relação com algum professor ou tutor cola-
borou para essa mudança? De que forma?

Qtde

Porque	a	tutora	fica	chamando	a	atenção,	cobrando.	 06
O	 diálogo	 virtual	 constante	 favorece	 a	 reflexão	 e	 a	 troca	 de	
saberes

07

Dicas dos tutores, esclarecimento. 07
Mostraram-nos que não precisamos copiar. 01
Não respondeu. 09

Esta	tabela	é	muito	 importante,	pois	se	refere	especificamente	à	per-
cepção	das	professoras-alunas	sobre	a	influência	da	relação	com	um	tutor	ou	
professor para essa mudança. Das 30 professoras-alunas que acreditam que 
algo mudou, 23 entendem que a relação com professores ou tutores auxiliou 
nesse	 processo.	Dessas,	 seis	 referem	mudanças	 filiadas	 à	moral	 da	 hetero-
nomia,	ou	seja,	falam	que	mudaram	por	terem	sido	cobrados,	pela	figura	de	
autoridade.

Sete	 professoras-alunas	 afirmam	 que	 conversas	 virtuais	 constantes	
favoreceram	a	reflexão	e	a	troca	de	saberes,	o	que	pode	ser	um	indicador	de	
desenvolvimento moral, no sentido de uma relação de cooperação e de respei-
to mútuo que leva a pensar sobre o que é certo ou errado de modo diferente. 

Sete	professoras-alunas	também	afirmam	que	mudaram	em	função	de	
dicas dos tutores, o que pode ser tomado como simples esclarecimento, mas 
que pode ser compreendido, também, como uma relação de cooperação que 
leva a uma mudança de valores.

Uma professora-aluna volta a referir aqui também a questão cognitiva, 
de passar a se sentir capaz de realizar o trabalho acadêmico.
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Tabela 5

Tu achas que a relação com algum colega colaborou para 
essa mudança? De que forma?

Qtde

O	 diálogo	 virtual	 constante	 favorece	 a	 reflexão	 e	 a	 troca	 de	
saberes.

04

Eu me assustei como resultado das cópias dos colegas, medo 
da punição. 

02

Sim,	porque	fiquei	braba	quando	copiaram	o	meu. 02
Chamamme  atenção para o fato. 04
Incentivam-me  a fazer o meu,  falam que eu posso. 01
Não respondeu. 18

Esta tabela demonstra que muitas professoras-alunas ainda valorizam 
pouco	a	troca	com	os	pares,	refletindo	certa	postura	de	relação	com	a	autorida-
de, mais típica da heteronomia, onde as regras são rígidas e vêm de cima. Isso 
fica	claro	quando	18	de	30	entendem	que	as	conversas	com	colegas	não	são	re-
levantes.	Mesmo	assim,	nove	professoras-alunas	deram	respostas	que	refletem	
relações	de	cooperação	com	os	pares	e	supõem	crescimento	em	função	delas.

Considerações finais

A questão do plágio pode ser observada, por ambas as autoras, como 
algo constante nas conversas com as professoras-alunas, desde a origem do 
trabalho com o grupo. A questão da informação sobre o tema foi algo traba-
lhado com as professoras-alunas pelos professores de seminário integrador2, 

2  Disciplina que tem a função de integrar as aprendizagens das professoras-alunas ao longo 
do curso.
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logo no início do curso. Essa questão vem sendo abordada de modo interdis-
ciplinar desde lá, ou seja, tutores e professores, independentemente de sua 
área	específica,	trabalham	com	a	questão	sempre	que	ela	aparece,	não	somen-
te	no	sentido	de	apontar	possíveis	dificuldades,	como	através	da	discussão	
sobre autoria do material que se encontra em sites da Internet, como sobre os 
trabalhos das próprias professoras-alunas.

No decorrer do curso, ao lidar diariamente com a produção escrita das 
professoras-alunas, pudemos observar que muitas passaram a agir de modo 
mais	ético	em	relação	a	suas	produções,	no	entanto,	esse	é	um	tema	recorren-
te	e	algumas	dificuldades	ainda	são	encontradas.	A	questão,	aqui, é entender, 
através da fala delas, se essa mudança ocorreu e principalmente compreender 
como	 ela	 ocorreu.	 Isso	 se	 justifica,	 pois	 a	 parte	 informativa	 da	 questão	
ocorreu do mesmo modo para todos, mas as professoras-alunas demonstram 
movimentos	diversos	 sobre	 essa	 construção.	Se	 entendermos,	 como	afirma	
PIAGET , que aprendizagem se dá através da interação com o objeto de 
conhecimento, que aqui se refere aos trabalhos escritos e prioritariamente  à 
relação com tutores, é relevante buscar de que modo isso ocorreu e por quê. 
A	partir	da	análise	da	fala	das	professoras-alunas	se	evidencia,	como	afirma	
a teoria de PIAGET , que a relação com os professores e tutores auxiliou no 
processo de construção do conceito de plágio. 

Muitas	 professoras-alunas,	 mais	 que	 compreender	 o	 que	 significa	 o	
termo, passaram a considerar a propriedade intelectual como um valor. Aqui 
podemos observar um movimento de descentração, quando as professoras-
-alunas passam a se colocar no lugar do autor, pensando como se sentiriam 
ao serem copiadas.

Um	dado	relevante	também	são	as	afirmações	no	sentido	de	o	quanto	a	
troca com professores e tutores auxilia as professoras-alunas a construírem 
sua	identidade	como	autores.	Elas	afirmam	passar	a	acreditar	que	podem	es-
crever e que seu texto tem valor. Ainda sobre a construção do conhecimento, 
emergem falas sobre passar a acreditar que o aprendizado é algo importante, 
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o que não necessariamente era evidente a princípio para pessoas que busca-
vam uma graduação também por uma questão legal.

Em termos de desenvolvimento moral, poderia se entender que essas 
professoras-alunas	tiveram	a	oportunidade,	através	das	relações	de	cooperação	
com os tutores e professores, de construir novos valores, permitindo-lhes res-
peitar a produção intelectual do outro. O plágio passa a ser reconhecido como 
tal por essas professoras-alunas,  agora mais autônomas. Assim, podemos con-
cluir	que	relações	de	cooperação	com	a	equipe	docente,	no	meio	acadêmico	a	
distância, podem ser relevantes para o desenvolvimento moral de alunos.
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CAPÍTULO 10
Portfólio de aprendizagens: 
dispositivo pedagógico 
interdisciplinar
Suelen Assunção Santos e Samuel Edmundo López Bello

Introdução

Este artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida no curso de Gra-
duação em Pedagogia  – Licenciatura, modalidade a distância, da Faculdade 
de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PEAD/FACED/
UFRGS). A questão a que nos propomos  responder é de que modo a pro-
posta interdisciplinar do portfólio de aprendizagens [trans]forma saberes/
fazeres/professoralidades?

Essa discussão foi motivada pelas experiências como tutora1 e pro-
fessor2 do PEAD. Por meio desse envolvimento com a modalidade de ensi-
no a distância, pudemos enredar-nos na “nova” lógica que se constitui no 
ciberespaço e pudemos perceber que o sujeito contemporâneo, nessa nova 
lógica espaço-temporal, é passível de novos aprendizados. Até mesmo (re)
aprender a ler e a escrever (hipertextos) nesse “novo” local (que é o ciberes-
paço) ele precisa; senão, está fadado a não vivenciar a experiência da não 

1	 	Os	tutores	de	sede	realizam	intervenções	virtuais	e	diretas	nas	atividades	dos	alunos-professores.	Os	
professores são responsáveis pela criação do material didático online e interação com os alunos. (GUIA 
DO TUTOR, 2006, p. 27) 
2  Suelen Assunção Santos, como tutora. Samuel Edmundo López Bello, como professor da Interdisci-
plina	Representações	do	mundo	pela	Matemática.
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territorialidade do poder vivida pela elite extraterritorial (BAUMAN, 1999). 
A extraterritorialidade não é algo natural dos sujeitos e, portanto, precisa 
ser usada, praticada. Há alguns mecanismos/estratégias que visam à suposta 
“liberdade” do sujeito no ciberespaço, quais sejam: a modalidade acadêmica 
de educação a distância, a escolarização das TICs no âmbito da escola bá-
sica (HARTMANN, 2006), o apelo discursivo nos meios acadêmicos pela 
inovação-renovação	profissional	do	professor.	Enfim,	trata-se	de	estratégias	
de convencimento e mecanismos de práticas de si, que levam a pessoa ao 
reconhecimento de sua utilidade nesse “novo” mundo globalizado, vivendo a 
“liberdade” nesse novo espaço (cibernético), sendo autônoma de sua própria 
aprendizagem.

As	nossas	vivências	enquanto	tutora	e	professor	fizeram-nos	perceber	
que algumas coisas estavam acontecendo com as professoras-alunas3 em for-
mação	e,	dessa	forma,	nosso	interesse	na	investigação	das	[trans]formações	
de	saberes,	fazeres	e	professoralidades	se	intensificou.

Curso de Pedagogia – Licenciatura a distância

A Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância, foi especial-
mente criada para formar professores em exercício que atuam nas Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil. A FACED/UFRGS, 
nesse sentido, dispôs-se a implementar sua primeira experiência de formação 
em nível de graduação de professores, por meio do ensino a distância. (NE-
VADO, 2007, p. 18) 

O curso foi desenvolvido em nove eixos temáticos, sendo que cada eixo 
ocorre em um semestre acadêmico. “Dentro de um eixo, que tem um grande 
tema norteador, as atividades se desdobram em interdisciplinas” (NEVADO, 

3	 	A	flexão	de	gênero	se	dá	visto	que	a	maioria	dos	estudantes	do	PEAD	é	do	sexo	feminino.
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2007, p. 20). A proposta do curso é que as várias interdisciplinas que com-
põem	os	semestres	prevejam	atividades	integradas	e	atividades	específicas.

A ideia desse curso é romper com a organização disciplinar e instaurar 
interdisciplinas	que	articulem	os	conhecimentos	específicos,	teóricos	e	práti-
cos. Para o desenvolvimento desse empenho em cada semestre haverá um eixo 
articulador	–	que	se	constitui	por	um	tema	invariável	e	um	tema	específico	
que sinaliza a organização temática de cada semestre; interdisciplinas – que 
compreendam a abordagem de um tema amplo, com inúmeras possibilidades 
de enfoques temáticos e teórico-práticos.

Para fortalecer a intenção da interdisciplinaridade – e, dessa forma, o 
entrelaçamento entre as interdisciplinas –, desenvolve-se, em cada semestre 
letivo, o Seminário Integrador4 de eixo.

A questão da interdisciplinaridade, no PEAD, é fortemente marcada. 
O	projeto	interdisciplinar	chegou	ao	�rasil	no	final	da	década	de	70,	na	obra	
filosófica	de	Hilton	Japiassu	e	esteve	recorrente	nas	discussões	pedagógicas	
a partir daí. Esse mesmo projeto foi assumido como um remédio pedagógico 
para reverter a fragmentação do conhecimento moderno e, decisivamente, 
para	combater	a	dissociação	entre	a	Ciência	e	a	Filosofia.

Segundo VEIGA-NETO o (1995), a interdisciplinaridade esteve em 
destaque porque importamos “uma perspectiva pedagógica e epistemológica, 
de cunho humanista, que atribuía à fragmentação cartesiana do conhecimen-
to os males da ciência e a essa, por consequência, os males da Modernidade” 
(p. 334). Essa perspectiva humanista-essencialista, também fundada no pen-
samento iluminista, combinou-se com uma perspectiva de cunho idealista. 

Nesse sentido, a unidade dos saberes passa a ser entendida como a meta 
ideal para que haja o progresso humano: de um lado, um saber especializado/
fragmentado	e,	de	outro,	um	saber	completamente	unificado/fundido	–	inte-
gração possibilitada pela interdisciplinaridade.

4  Os tutores responsáveis pela interdisciplina intitulada Seminário Integrador têm a responsabilidade 
de interagir nos Portfólios de Aprendizagens das professoras–alunas.
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Há que lembrar que uma “simples” organização curricular (interdisci-
plinar ou não) implica uma “complexa” rede de saberes e produção de sujei-
tos. Assim, não minimizemos o caráter curricular interdisciplinar do PEAD 
como uma mera formalização/sistematização do programa, e sim como cons-
tituidor de modos de se pensar e de ser professora. Segundo SILVA  (2000a), 
geralmente	 em	 discussões	 centradas	 nas	 teorias	 do	 currículo,	 pensamos	
apenas em conhecimento, esquecendo-nos de que ali está uma questão de 
identidade ou de subjetividade, “olvidando-nos de que o conhecimento que 
constitui o currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente, en-
volvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos – na nossa identidade, 
na nossa subjetividade” (p. 15).

De acordo com a composição curricular do PEAD, destacamos o ins-
trumento de avaliação mais importante:5 o Portfólio de Aprendizagens  – am-
biente de blog que sugere às professoras-alunas postarem suas aprendizagens 
significativas	 no	 âmbito	 de	 todas	 as	 interdisciplinas	 do	 semestre.	 Dessa	
forma, o Portfólio de Aprendizagens tem a intenção da integralização das 
disciplinas e eixo temático em interdisciplinas. É um dispositivo pedagógico 
interdisciplinar. Ele é, sobretudo, segundo o Guia do Tutor (2006, p. 44), “um 
instrumento de autoavaliação e de avaliação coletiva”.

Portfólio de aprendizagens

A partir do terceiro semestre (eixo) do curso, a disciplina Seminário In-
tegrador propôs uma atividade avaliativa que permeou o processo educacional 
do	início	ao	fim	do	semestre:	o	Portfólio	de	Aprendizagens.	Essa	diligência	
está como foco central do Eixo Articulador. Nesse material, deverão ser pro-
duzidos relatos de aprendizagens que contenham evidências e argumentos 

5  A importância do Portfólio de Aprendizagens também se evidencia pelo caráter de ter peso 3 (três) 
em todas as interdisciplinas do eixo temático.
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sustentáveis.	A	ideia	de	argumento	e	evidência	foi	explorada	a	partir	do	filme	
Doze Homens e Uma Sentença.6

Assim, o Portfólio de Aprendizagens constitui-se por um documento 
que	deverá	ser	construído	por	meio	do	acúmulo	de	descrições	das	aprendiza-
gens	significativas	das	alunas.	Essas	descrições	devem	contemplar	as	noções	
de	evidência	e	argumentação	para	que,	assim,	não	se	tornem	superficiais.	Foi	
decidido pelo PEAD, que o Portfólio de Aprendizagens seria construído por 
meio de um blog (página na Web), visto que esse tipo de ambiente é público 
(via Web)	e	possibilita	a	interação	(sem	precisar	de	permissões	individuais)	
por meio de comentários. As alunas deviam registrar relatos de suas aprendi-
zagens, ao longo do semestre, em cada uma das interdisciplinas que compu-
nham os semestres. A cada nova postagem, a professora-aluna deveria utilizar 
“marcadores7”	para	identificar	a	qual	interdisciplina	pertencia.

O Portfólio de Aprendizagens se constitui em um documento único, 
ou melhor, uma página da Web única	para	 cada	 aluna	 até	 o	final	do	 curso.	
Essa página da Web (blog ou Portfólio) deveria conter, pelo menos, um relato 
de	aprendizagem	significativa	de	cada	 interdisciplina	do	semestre.	O	tutor	
responsável pelos comentários sobre as aprendizagens das alunas postadas 
participava do Seminário Integrador do Eixo Articulador, em comunhão com 
os tutores dos polos.

Existe	uma	vasta	bibliografia	que	fala	especificamente	do	que	seja	um	
Portfólio	 de	 Aprendizagens.	 No	 geral,	 não	 há	 convergência	 de	 definições.	
No entanto, não é nossa intenção fazer um mapa da noção de Portfólio de 
Aprendizagens,	nem	verificar	qual	é	a	melhor	definição.	O	que	repercute,	de	
momento,	é	o	seu	significado	no	PEAD	–	contexto	atual	de	pesquisa,	a	partir	
do qual se deu a seleção do material empírico.

6  DOZE HOMENS E UMA SENTENÇA. Direção: Sidney Lumet . Produção: Henry Fonda; Reginald 
Rose. Roteiro: Reginald Rose. Intérpretes: Henry Fonda; Lee J. Cobb, Ed. Begley; Jack Klugman e ou-
tros [EUA, Orion-Nova], 1957. 1 cd (96 min).
7  http://peadsaoleopoldo.pbworks.com/esclarecimento 
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Para CARVALHO 8 e PORTO 9 , o portfólio é entendido como uma fer-
ramenta ou uma alternativa que ajuda a sistematizar o acompanhamento e a 
avaliação dos professores em formação. A sua principal função educacional 
na formação dos professores é criar um contexto para os professores pensa-
rem	sobre	sua	prática	pedagógica	e	possibilitar	a	qualificação	de	suas	produ-
ções	teóricas.	É	como	um	demonstrativo	de	todo	o	investimento	acadêmico	
intelectual e de formação.

Os	autores	assumem,	também,	que	existem	diferentes	definições	para	
portfólio educacional. No entanto, destacam que, 

em geral, o portfólio educacional é uma produção 
intelectual, relativamente curta, que mostra, de for-
ma sucinta e substantiva, o professor como sujeito 
reflexivo	e	construtor	da	sua	experiência	pedagógica.	
(CARVALHO; PORTO, 2005, p. 15).

Para que haja desenvolvimento nessa proposta de uso do Portfólio de 
Aprendizagens,	 é	 importante	 o	 “resgate	 das	 experiências	 significativas	 do	
professor em formação” (CARVALHO; PORTO, 2005, p. 19). Assim, possi-
bilita-se que  a professora-aluna  tenha um parâmetro avaliativo para/de si 
mesmo. Para que seu desenvolvimento tenha valor de formação e avaliação 
autorreflexiva,	algumas	características	são	enfatizadas:	

•	  o estabelecimento de correspondência entre o curso acadêmico e a 
prática pedagógica ao longo de todo o percurso de formação; 

•	  a variedade de fontes que podem vir a ser evidências do trabalho, 
permitindo aos professores formadores avaliá-las como expressão 
das habilidades criativas dos professores em formação, ao integra-
rem	as	orientações	teórico-práticas;	

8  Vice-coordenadora do PEAD.
9  Coordenador do Polo de São Leopoldo do PEAD.
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•	  a autoria intelectual. Cada portfólio educacional é uma criação úni-
ca	que	mostra	a	criatividade,	as	direções	e	as	reflexões	de	seu	autor	
(CARVALHO; PORTO, 2005, p. 25-26).

O portfólio educacional proposto pelos autores, que também estão en-
volvidos com o PEAD, mostra que muitos aspectos estão condizentes com a 
proposta do Portfólio de Aprendizagens do PEAD.10 Dessa maneira, percebe-
-se que os discursos se enlaçam, produzindo, de certa forma, esse ambiente 
interdisciplinarmente proposto.

Segundo CARVALHO  e PORTO  (2005), “o portfólio educacional tem 
um	valor	interdisciplinar	porque	se	faz	na	confluência	de	competências,	ha-
bilidades, capacidades desenvolvidas em diferentes lugares, cursos e experi-
ências	pessoais	e	profissionais”	(p.	55).	Assim,	o	Portfólio	de	Aprendizagens	
legitima-se como um dispositivo interdisciplinar.

Dispositivo pedagógico para constituição  
de saberes/fazeres/professoralidades

Coloca-se,	neste	texto,	uma	lente	muito	específica	para	“ver”	o	Portfólio	
de Aprendizagens e analisar as narrativas das professoras-alunas produzidas 
nesse ambiente, a lente pós-estruturalista.11 Dessa forma o sentido dado para 
ele é apenas um dentre tantos olhares possíveis.

LARROSA  (1994), em seus estudos sobre as tecnologias do eu, analisou 
práticas pedagógicas em que os indivíduos são “convidados” a elaborar uma 

10  Para ler a proposta de Portfólio de Aprendizagens do PEAD na íntegra, ver o link http://peadsaoleo-
poldo.pbworks.com/materiais_apoio_pas
11  Essa perspectiva é baseada em uma problematização constante das “verdades” instituídas, dos dis-
cursos	considerados	“chavões”	ou	“clichês”.	A	intenção,	nessa	perspectiva,	é	colocar	tudo	em	“suspen-
so”	e	perceber	as	condições	que	possibilitam	o	estabelecimento	dessas	ou	daquelas	verdades.
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relação	“reflexiva”	consigo	mesmos.	Afirma	que	tais	práticas	são	considera-
das em seu estudo, visto que garantem produzir e transformar a experiência 
que as pessoas têm de si mesmas.

O conjunto de práticas pedagógicas escolhidas por LARROSA  assu-
me um fator comum: “o importante não é que se aprenda algo ‘exterior’, um 
corpo de conhecimentos, mas que se elabore ou reelabore alguma forma de 
relação	reflexiva	do	‘educando’	consigo	mesmo”	(LARROSA,	1994,	p.	36).	O	
que parece, nesse sentido, é que o Portfólio de Aprendizagens se aproxima da 
proposta das práticas pedagógicas escolhidas por LARROSA , na medida em 
que	considera,	como	fundamento	para	qualificar	o	trabalho	de	ser	professor,	
o desenvolvimento de uma prática reflexiva. 

As	teorizações	sobre	as	tecnologias	do	eu	são	consideradas	por	LARRO-
SA , numa tentativa de “mostrar a lógica geral dos dispositivos pedagógicos 
que constroem e medeiam a relação do sujeito consigo mesmo” (LARROSA, 
1994, p. 36).  A “história do eu como sujeito [...] é a história das tecnologias 
que produzem a experiência de si” (LARROSA, 1994, p. 56). Dessa maneira, 
o sujeito, sua história e sua constituição seriam inseparáveis das tecnologias 
do eu.

FOUCAULT		(1991)	define	as	tecnologias	do	eu	como	aquelas	práticas,

que permiten a los individuos efectuar, por cuen-
ta propia o con la ayuda de otros, cierto número de 
operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamien-
tos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo 
así	 una	 transformación	 de	 sí	 mismos	 con	 el	 fin	 de	
alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría 
o inmortalidad (p. 48).

Ou, ainda, tecnologias como,

procedimentos, tal como existem sem dúvida em 
qualquer civilização, que são propostos ou prescritos 
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aos	indivíduos	para	fixar	sua	identidade,	mantê-la	ou	
transformá-la	em	função	de	um	certo	número	de	fins,	
e	graças	a	relações	de	autodomínio	(maitrise de soi sur 
soi) ou de autoconhecimento (connaissance de soi par 
soi). (FOUCAULT, 1989, apud LARROSA, 1994, p. 56) 

Assim, consideraremos os Portfólios de Aprendizagens como uma prá-
tica pedagógica que constrói e medeia a relação do sujeito consigo mesmo, 
ou seja, como um dispositivo pedagógico que opera tecnologias do eu – que 
incita ao narrar-se, julgar-se, dominar-se, decifrar-se, observar-se, na medida 
em que se solicita “dedicação no autoesclarecimento e na comunicação desse 
esclarecimento no Portfólio de Aprendizagens”.12 A constituição e possível 
transformação do professor, nesse caso, seriam inseparáveis da tecnologia do 
eu, no caso, o discurso interdisciplinar que o produz.

Segundo LARROSA  (1994, p. 40), “o sujeito constitui-se no que é por 
meio das práticas pedagógicas e/ou terapêuticas”. Se quisermos analisar a 
posição discursiva do sujeito pedagógico, cabe analisarmos as práticas pe-
dagógicas e mecanismos que constroem suas identidades docentes e consti-
tuem sua subjetividade. O portfólio será considerado como um mecanismo 
de produção da experiência que os docentes têm de si mesmos, “lugar” onde 
se	 “estabelecem,	 se	 regulam	 e	 se	modificam	 as	 relações	 do	 sujeito	 consigo	
mesmo e nas quais se constitui a experiência de si” (LARROSA, 1994, p. 44). 
O portfólio será considerado como um mecanismo que produz pessoas, seus 
modos de se pensar e de serem professores. Segundo DÍAZ  (1998, p. 15), “não 
existe sujeito pedagógico fora do discurso pedagógico, nem fora dos proces-
sos	que	definem	suas	posições	nos	significados.	[...]	O	sujeito	pedagógico	está	
constituído, é formado e regulado no discurso pedagógico”.

O Portfólio de Aprendizagens carrega um discurso pedagógico que é 
anterior às narrativas das alunas-professoras.  Para NEVADO  (2007, p. 31) é:

12  Ver o link http://peadsaoleopoldo.pbworks.com/materiais_apoio_pas .
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um instrumento de autoavaliação e de avaliação 
coletiva. Dessa forma, a avaliação incorpora-se ao 
processo de construção do conhecimento, abando-
nando o seu caráter controlador, punitivo ou mesmo 
reforçador e passa a ser um elemento favorecedor das 
tomadas de consciência.

Como dispositivo pedagógico, compartilhamos com o referido autor 
que seja “qualquer lugar no qual se constitui ou se transforma a experiência 
de si” (LARROSA, 1994, p. 57). Considerado como dispositivo pedagógico, 
o Portfólio de Aprendizagens busca, sobretudo, no ato de (d)escrever e nar-
rar, “esclarecer e comunicar o processo vivenciado durante a formação” do 
professor com o propósito de “fortalecer o desenvolvimento continuado de 
cada um na relação com os outros”.13 Essa atividade, na medida em que atribui 
valor ao “comunicar”, tem a intenção de que haja um “autoesclarecimento”, 
uma autoformação pedagógica ou, ainda, uma transformação de si.

Segundo BELLO  e TRAVERSINI  (2008, p. 51), 

atividades como atender às palavras, criticar as pala-
vras, escolher as palavras, cuidar as palavras, inventar 
palavras, impor palavra, proibir palavras, etc., não 
são atividades neutras, ocas ou vazias, elas nos fazem 
pensar, perceber e sentir. 

O	portfólio,	ao	incitar	relatos	de	aprendizagens	das	alunas	(narrações	de	
suas	aprendizagens),	também	produz	pensamentos,	percepções	e	sensações.	
Ao produzir pensamentos, também origina maneiras de serem professoras, 
visto que esses escritos devem estabelecer um vínculo com as interdisciplinas 
específicas	dos	eixos	temáticos.	Quando	escrevemos,	colocamos	“para	fora”	
aquilo que consideramos serem (nossas) verdades ou, ainda, aquilo que con-
sideramos ser. “Através da escrita, nos desvelamos, mostramos um pouco o 

13  Ver o link http://peadsaoleopoldo.pbworks.com/materiais_apoio_pas .
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que somos, ou quem pensamos momentaneamente que somos” (LOPONTE, 
2005, p. 115). O Portfólio de Aprendizagens possibilita essa escrita de si, essa 
prática de produção de “eu” e de verdades. 

O saber pedagógico em relação à interdisciplinaridade também se reve-
la como regimes de verdade14 na prática discursiva constituída no PEAD. E o 
Portfólio de Aprendizagens, como um dispositivo pedagógico, produz modos 
de ser professor no interior desse regime, por meio de narrativas. As palavras, 
nesse contexto, têm uma história, pertencem a uma época, obedecem a re-
gras, estão inseridas em uma determinada ordem discursiva.

Um caminho possível: “eu interdisciplinar”

O sujeito, nesta análise, é o objeto central. Apesar de não estar men-
cionado na questão de investigação, ele está ali. Encontra-se na medida em 
que os enunciados, princípios e pressupostos do PEAD se enlaçam, formando 
opiniões/visões/	audições/	sugestões	e	constituindo	sujeitos:	saberes/fazeres/
professoralidades. A intenção é que, a partir das narrativas das alunas, o por-
tfólio	 seja	um	espaço	de	 reflexão	sobre	si,	 a	fim	de	uma	 “conscientização”,	
“autoesclarecimento”,	enfim,	que	seja	um	“investimento	na	formação”.15

A partir da perspectiva pós-estruturalista, as alunas-professoras esco-
lhem as palavras para compor o Portfólio de Aprendizagens, tendo como es-
colha um vocabulário próprio que constitui seus textos de identidades. Essa 
predileção não é arbitrária, uma vez que o sujeito é constituído pela lingua-
gem e pensar além dela é impossível. Portanto, pode-se dizer que os sujeitos 
estão sempre emaranhados numa rede discursiva e de linguagem e que são 
produzidos por tal amarra.

14  “Se a verdade existe numa relação de poder e o poder opera em conexão com a verdade, então todos 
os discursos podem ser vistos funcionando como regimes de verdade.” (GORE, 1994, p. 10) 
15  Ver o link http://peadsaoleopoldo.pbworks.com/materiais_apoio_pas .
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A interdisciplina do Seminário Integrador interferirá nessas palavras e, 
por consequência, nas maneiras de serem professoras, pois elas devem relatar 
suas	aprendizagens	significativas	em	seus	Portfólios	de	Aprendizagens.	

(...)	 reflexão	é	uma	tecnologia	do	eu	que	possibilita	
transformar e produzir uma experiência de si mesmo, 
na	medida	em	que	orienta	os	indivíduos	a	refletirem,	
a	interrogarem-se,	regulando	e	modificando,	não	só	a	
si próprios, mas também sua relação com a Matemá-
tica. (ARAGÓN, LENZI, ASSUNÇÃO, 2008 p. 249) 

Dessa forma, torna-se conveniente inferir sobre como o discurso inter-
disciplinar está dando sentido ao “ser” professora de Séries Iniciais e Educação 
Infantil; ainda, que formas de saberes/fazeres/professoralidades estão sendo 
produzidas pelo dispositivo de escrita de si que é o Portfólio de Aprendizagens.

Consideramos como contexto de pesquisa o Portfólio de Aprendiza-
gens, a partir do qual se dá a seleção do material empírico, que se constitui 
por 38 portfólios. Inicialmente, nos propusemos a ler e analisar as narrativas 
filtradas	pelo	marcador	da	interdisciplina	de	Matemática.16  Depois de mui-
tas leituras e pensamentos, percebemos que esse marcador não estava dando 
conta da proposta de pesquisa, considerando-se que o portfólio é o dispo-
sitivo interdisciplinar motivador no processo e, portanto, também produz 
organizações/sistematizações	ditas	interdisciplinares.	Dessa	forma,	percebe-
mos	que	 a	 interdisciplina	de	Matemática	 e,	 por	 consequência,	 as	posições	
das sujeitas, em relação ao ser professora que ensina matemática, também 
estavam sendo referenciadas em marcadores (em postagens) de outras inter-
disciplinas		o	que	modificou	nosso	caminho	metodológico	de	análise.

O	eixo	de	análise	do	material	empírico	surge	a	partir	das	teorizações	
e das inúmeras recorrências discursivas interdisciplinares nos Portfólios de 
Aprendizagem  o qual denominamos “eu interdisciplinar”. 

16  A opção pela interdisciplina de Matemática refere-se à formação inicial dos autores desse texto.
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Essas recorrências discursivas são históricas, visto 
que os discursos o são e estes investem em práticas, 
em	 instituições,	 em	 técnicas	 e	 procedimentos	 que	
agem nos sujeitos. O discurso forma os objetos de que 
fala e, portanto, forma os sujeitos. (FISCHER, 2002, 
p. 55) 

A intenção não é analisar a subjetividade das alunas-professoras por 
meio	de	suas	narrações.	A	autonarração,	segundo	LARROSA		(1994,	p.	72),	
“não é o lugar onde a subjetividade está depositada, mas o mecanismo onde 
o sujeito se constitui nas próprias regras do discurso que lhe dá uma iden-
tidade	e	lhe	impõe	uma	direção”.	É	a	subjetividade	que	está	se	construindo	
pelos	mecanismos	de	narrações.	“É	contando	nossas	próprias	histórias,	o	que	
nos acontece e o sentido que damos ao que nos acontece, que nos damos a 
nós mesmos uma identidade no tempo” (LARROSA, 1994, p. 68). Contando 
suas histórias, o que de fato as alunas fazem é posicionar-se no interior de 
uma rede discursiva que dá sentido ao “ser” professora de Séries Iniciais e 
Educação Infantil.

O “eu interdisciplinar”

Extrato de aluna

Título: Construção do Conhecimento  – PASSADO ou PRESENTE? – 09/05/2008.

Tornar a aprendizagem significativa para crianças, jovens e adultos no cotidiano da 
escola, é hoje o maior desafio para nós professores. Para evitar a pergunta “ – Pro-
fessora, por que eu preciso aprender isso?”, ainda será necessário percorrer um longo 
caminho, talvez um caminho de volta, o caminho da desfragmentação do conhecimento.
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Uma metodologia de construção do conhecimento, que rompa com práticas onde cada 
conteúdo deve estar na sua gavetinha certa e é imediatamente esquecido quando abri-
mos a gavetinha ao lado; que vise  à formação integral do aluno nos remete a Educação 
na Grécia Antiga, que buscava o desenvolvimento do ser humano em sua totalidade e a 
união entre o corpo e a alma.

http://peadportfólio164275.blogspot.com/2008/05/construo-do-conhecimento-passa-
do-ou.html

A interdisciplinaridade, como já mencionamos, é uma das propostas 
centrais do PEAD. Esse processo também funciona como uma tecnologia in-
terdisciplinar, fabricando modos de pensar interdisciplinares e posicionando 
o “ser” professor em um “eu” interdisciplinar. A educação Matemática, ar-
ticulada com a proposta interdisciplinar, dessa forma, também constituirá 
sujeitos docentes que ensinam e pensam a Matemática numa perspectiva dita 
interdisciplinar.

Como a proposta pedagógica do curso baseia-se na 
interdisciplinaridade, na construção cooperativa 
do conhecimento e na forte interação entre teoria 
e prática, o curso utiliza arquiteturas pedagógicas 
ancoradas em ferramentas de apoio ao trabalho 
cooperativo a distância, onde todos podem tomar 
conhecimento das práticas dos companheiros de 
curso e o livre acesso dos professores às atividades 
desenvolvidas pelos estudantes nas diversas ativi-
dades, sem a clássica barreira das disciplinas. Isto 
se estende também ao trabalho dos professores do 
curso, que estarão buscando a cada momento a rea-
lização de um trabalho integrado. (NEVADO, 2006, 
p. 4)  

As narrativas das professoras-alunas mostram textos de identidades. 
Não mostram sua subjetividade, até porque o Portfólio de Aprendizagens 
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não é condição de constituição de subjetividades, mas sim possibilidade de 
constituição. Dessa forma, não passaremos:

[...] do discurso para o seu núcleo interior e escon-
dido, para o âmago de um pensamento ou de uma 
significação	 que	 se	 manifestaria	 nele;	 mas,	 a	 partir	
do próprio discurso, de sua aparição e de sua regu-
laridade,	passar	às	suas	condições	externas	de	possi-
bilidade, àquilo que dá lugar à série aleatória desses 
acontecimentos	e	fixa	suas	fronteiras.	(FOUCAULT,	
2006, p. 53) 

Assim,	o	que	podemos	afirmar	é	que	algumas	posições	de	sujeitos	do-
centes estão sendo produzidas pelo PEAD e pelo Portfólio de Aprendizagens 
–	que	se	constituem	como	as	condições	externas	de	possibilidade	do	discur-
so. O sujeito, quando fala, escreve ou pensa, fala de um lugar e, portanto, não 
é dono livre dos seus atos discursivos.

O sujeito é um lugar ou posição que varia muito 
segundo o tipo, segundo o limiar do enunciado; o 
próprio	 ‘autor’	 não	 passa	 de	 uma	 dessas	 posições	
possíveis, em certos casos. É possível, inclusive, haver 
várias	posições	para	 o	mesmo	 enunciado.	 (DELEU-
ZE, 2006, p. 64) 

Extrato de aluna

Título: Interdisciplinas!   – 28/03/2008.

Realmente existe uma interdisciplinaridade no nosso curso, por que uma disciplina 
tem a ver com a outra. Como pensar em Ciências, sem lembrar-se de Matemática, de 
Estudos Sociais ou de Português. Lendo e pensando sobre a primeira atividade quanto 
a classificação e seriação de matemática, automaticamente imaginei várias atividades 
globalizando as disciplinas. Minha atividade consiste em trabalhar com rótulos de 
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coisas que as crianças têm em casa que compram normalmente, assim teria um ma-êm em casa que compram normalmente, assim teria um ma-m em casa que compram normalmente, assim teria um ma-
terial riquíssimo, onde envolveria contagem, tipo de conteúdo de cada embalagem, de 
onde elas vieram, onde foram feitas, como é escrito, o que dá pra ler, peso, medida,tipo, 
forma, pra que serve..........enfim. 

Tudo na vida se encaixa  assim na aprendizagem, somos um todo, não há como haver 
uma separação, uma ruptura. É difícil entender como ainda hoje a educação se dá por 
pedaços, já que ela é contínua e aumentativa, cada vez mais recebemos informações e 
juntamos com a que temos pra poder transformar o que já sabemos. 

Adoro e acho que a Educação deveria ter como base os conhecimentos gerais, todos 
deveriam saber de tudo um pouco, como os médicos de antigamente, porque hoje em dia 
se é problema no coração é com um especialista, se é pulmão é outro, mas nosso corpo 
é um só, assim como também a aprendizagem, precisamos saber de tudo um pouco e 
nos aprofundarmos naquilo que no momento está nos chamando mais a atenção. Só 
que a aprendizagem ainda visa a notas, conceitos, provas, pareceres de professores que 
muitas vezes nem conhecem seus alunos, nem a realidade que eles vivem, os valores são 
diferentes, as necessidades não são as mesmas. http://peadportfólio156766.blogspot.
com/2008/03/interdicisplinas.html

A posição discursiva que “realmente existe uma interdisciplinaridade” consti-
tui-se por uma regularidade entre as narrativas das professoras-alunas. O dis-
curso interdisciplinar do sistema de educação, que é o PEAD,  desdobra-se,  
duplica-se e  capilariza-se nos textos de identidades. Segundo FOUCAULT  
(2006), “todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de 
modificar	a	apropriação	dos	discursos,	com	os	saberes	e	os	poderes	que	eles	
trazem	consigo”.	Afinal,	o	que	é:	

um sistema de ensino senão uma ritualização da pala-
vra;	senão	uma	qualificação	e	uma	fixação	dos	papéis	
para os sujeitos que falam; senão a constituição de 
um grupo doutrinário ao menos difuso; senão uma 
distribuição e uma apropriação do discurso com seus 
poderes e seus saberes? (p. 44).
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O “eu” interdisciplinar, dessa forma, é produzido por esse sistema de 
ensino que é o PEAD. O movimento pela interdisciplinaridade também toma 
corpo. Há uma vontade de verdade em relação a esse discurso que é objeti-
vado na formação do sujeito professor no dispositivo do Portfólio de Apren-
dizagens.	Essa	objetivação	é	eficaz	quando	as	professoras-alunas	se	expõem	
publicamente na Web, por meio de seus escritos, em relação à interdisciplina-
ridade como proposta pedagógica.

Extrato de aluna

Título: Matemática – 29/05/2008.

Podemos trabalhar a classificação de produtos, analisando os essenciais e os supér-
fluos, os saudáveis e não saudáveis, os naturais e os artificiais, alimentos, eletrodo-
mésticos e muito mais. Partindo da aula de matemática, podemos passar para outras 
disciplinas e produzir ótimos trabalhos de ciências, estudos sociais, artes, etc. http://
peadportfólio156747.blogspot.com/2008/05/matemtica.html

Deve-se perceber que as professoras-alunas estão conseguindo “ver” 
relações	interdisciplinares	entre	conteúdos	diversos,	formando	um	novo	cor-
po de “conhecimento mais totalizável”, ou estão, conseguindo perceber uma 
relação mais “profunda” entre os diferentes conhecimentos. Olhar o mundo e 
os conhecimentos com essas “novas lentes” torna-se muito relevante no Por-
tfólio de Aprendizagens por esse ser um dispositivo interdisciplinar que está 
estruturado e intencionado nesse sentido. Assim, as alunas estão aprendendo 
a ver-se e a dizer-se, como sujeitas pedagógicas, no jogo de verdade do PEAD, 
constituindo-se mutuamente.
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A Moral da História

[...] o discurso é condição de possibilidade tanto do 
mundo de coisas quanto da constituição de um falan-
te singular [...]. (LARROSA, 1994, p. 66) 

O	uso	do	Portfólio	de	Aprendizagens	como	um	ambiente	de	autorrefle-
xão e autoavaliação está sendo ampliado nas práticas de formação de profes-
sores.	Valemo-nos	dessa	difusão	para	justificar	a	pertinência	da	pesquisa	aqui	
desenvolvida. Para esse texto, o Portfólio de Aprendizagens foi considerado 
como um dispositivo pedagógico (LARROSA, 1994). Para apoiar a análise, 
tomamos como base a perspectiva pós-estruturalista, visto que “[...] todas as 
nossas	asserções	de	conhecimento	e	de	valor	têm	escassas	possibilidades	de	
generalizações.”	(SOMMER,	2005,	p.	69),		portanto,	de	estruturações.

Numa perspectiva pós-estruturalista, o que interessa 
não é, propriamente, descobrir as verdades, mas sim 
conhecer	as	condições	que	possibilitam	que	se	esta-
beleçam essas ou aquelas verdades; ou, como diria 
Foucault, conhecer os regimes de verdade. (VEIGA-
-NETO, 2003, p. 80) 

O portfólio convida as alunas-professoras a elaborarem uma relação 
reflexiva	consigo	mesmas	e	está	funcionando	como	um	dispositivo	pedagó-
gico	que	opera	com	tecnologias	do	eu	específicas	como	a	escrita/narrativa,	a	
autorreflexão	e	o	discurso	interdisciplinar	funcionando,	assim,	como	espaço	
de possibilidades de constituição de subjetividades. Enquanto as alunas-
-professoras	 escolhem	palavras,	 também	 selecionam	modos	 de	 significar	 o	
que dizem a seu respeito. O portfólio, ao incitar os relatos de aprendizagens 
das	alunas	(narrações	de	suas	aprendizagens	matemáticas),	também	produz	
pensamentos,	percepções	e	sensações	que	são	gerados	por	tal	mecanismo	de	
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“escrita de si” e que posicionam os sujeitos pedagógicos em relação ao “ser” 
professor que ensina Matemática.

A partir dos relatos de aprendizagens relacionadas à disciplina de Ma-
temática feitos pelas alunas-professoras em seus portfólios, a intenção foi 
mostrar seus textos de identidades constituídos pelo dispositivo pedagógico 
interdisciplinar “PEADiano” por excelência: o Portfólio de Aprendizagens. 
Como dissemos anteriormente, quando as alunas-professoras escolhem pa-
lavras, não escolhem “qualquer coisa”, uma vez que há um regime de verda-
de que dá sentido à formação das sujeitas pedagógicas e à produção do “eu 
interdisciplinar”.

Percebe-se que os saberes sobre a educação Matemática estão articula-
dos com os saberes do PEAD, funcionando como políticas de verdade na cons-
tituição da docente que ensina matemática. Essa constituição se dá através de 
textos de identidades que narram as práticas docentes, julgam sentidos ao 
ensino da matemática, transformam fazeres e dizeres, interdisciplinarizam 
saberes, práticas e professoralidades. A produção do sujeito docente, dessa 
forma, está articulada aos discursos subjetivantes da educação Matemática 
e do PEAD. Tais discursos têm a intenção de mobilizar as sujeitas, fazê-las 
“refletir”	sobre	si,	pensar	sobre	sua	formação	(inicial/continuada)	docente	e,	
mais ainda, operar com mecanismos que têm a intenção de transformar o “eu” 
professor.

O que somos ou, melhor ainda, o sentido de quem 
somos, depende das histórias que contamos e das que 
contamos a nós mesmos. Em particular, das constru-
ções	narrativas	nas	quais	cada	um	de	nós	é,	ao	mesmo	
tempo, o autor, o narrador e o personagem principal. 
Por outro lado, essas histórias estão construídas em 
relação às histórias que escutamos que lemos e que, 
de alguma maneira, nos dizem respeito na medida em 
que estamos compelidos a produzir nossa história 
em relação a elas. Por último, essas histórias pessoais 



Aprendizagem em rede na educação 
a distância: práticas e reflexões230

que nos constituem estão produzidas e mediadas no 
interior de práticas sociais mais ou menos institucio-
nalizadas. (LARROSA, 1994, p. 48)   

O PEAD e o dispositivo pedagógico interdisciplinar Portfólio de Apren-
dizagens, como práticas sociais mais ou menos institucionalizadas, possibi-
litam	a	constituição	de	posições	de	sujeitos,	nesse	caso,	posições	de	sujeitos	
interdisciplinares.
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CAPÍTULO 11
Portfólio: gestos de leitura  
sobre o fazer docente
Rosângela Leffa Behenck e Marie Jane Soares Carvalho

Introdução

O presente trabalho objetiva compreender a concepção de aprendi-
zagem que as professoras-alunas do curso de licenciatura em Pedagogia a 
distância	da	UFRGS	revelam	a	partir	das	reflexões	que	realizam	em	seu	Por-
tfólio	de	Aprendizagens.	Essa	reflexão	nos	permitirá	analisar	o	modo	como	
a professora-aluna compreende a relação entre os saberes da docência e o 
conhecimento teórico em educação expresso na sua elaboração escrita que é 
também	elaboração	reflexiva,	crítica.	Neste	texto,	tomaremos	como	referên-
cia os estudos de SCHÖN  (1995), NÓVOA  (1995) e CARVALHO  (2005) a 
fim	de	analisar	a	relação	entre	aprendizagem	e	formação	profissional	do	pro-
fessor, pois partimos da hipótese de que a prática reflexiva produz mudanças 
em	 diferentes	 âmbitos:	 pessoal,	 profissional	 e	 organizacional,	 produzindo,	
assim,	a	profissão	e	a	escola.	

A	 formação	profissional	do	professor	exige	uma	série	de	 saberes1 ne-
cessários	ao	exercício	de	sua	profissão.	Em	geral,	esse	trabalho	se	 inicia	na	

1 Entendemos	o	saber	segundo	Foucault		(1969),	como	fruto	das	relações	de	poder.	O	saber	
se	materializa	em	enunciados	que	se	constituem	a	partir	de	determinadas	condições	de	pro-
dução;	estas,	por	sua	vez,	deixam	entrever	as	relações	de	poder	que	constituem	os	sujeitos	e	
seu dizer. 
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universidade a partir de uma formação inicial que contempla saberes es-
pecíficos	e	teóricos	 ligados	à	Educação.	No	entanto,	a	experiência	tem	nos	
mostrado que essa formação inicial parece não dar conta da complexidade 
e	da	especificidade	das	situações	que	o	trabalho	pedagógico,	em	sua	prática,	
envolve.	Isso	tem	gerado	inúmeras	discussões	e	reflexões	entre	os	próprios	
profissionais	da	educação	e	teóricos/estudiosos	da	área.	Tais	discussões	têm	
apontado algumas alternativas, entre as quais se destaca a de aliar aos saberes 
teóricos saberes da experiência, afastando-se, desse modo, de uma formação 
puramente acadêmica e buscando uma aproximação para com o trabalho em 
sua	dimensão	profissional.	

Nessa perspectiva, o curso de Pedagogia a Distância da UFRGS (PEAD), 
visando a atender também uma demanda social por formação, oferece ao pro-
fessor já em atuação uma possibilidade de formação.  Mas, compreendendo-
-se	a	especificidade	que	constitui	esse	grupo	de	alunas	dado	o	fato	de	já	serem	
professoras, o curso, por meio de um currículo diferenciado e integrado, se 
propõe	a	“preparar	o	professor	para	a	reflexão	teórica	(metarreflexão)	per-
manente e a recriação das práticas escolares ao ampliar o conhecimento e o 
pensamento sobre o fazer pedagógico” (CARVALHO; NEVADO; BORDAS, 
2006,	p.	20),	 atribuindo,	 assim,	novos	 significados	ao	papel	do	professor	e	
propondo	uma	formação	voltada	à	reflexão	e	à	pesquisa.	

O Portfólio de Aprendizagens – atividade que permeia todo o curso  – 
funciona	como	um	espaço	de	discussão	e	reflexão	da	professora-aluna	acerca	
das	situações	de	aprendizagem	que	vivencia	enquanto	aluna	e	enquanto	pro-
fessora.	Por	constituir-se	a	partir	de	uma	proposta	aberta	e	flexível,	permite	
aos	 sujeitos	 (re)elaborarem	suas	dúvidas,	hipóteses,	 relações,	 apropriações	
de um modo bastante particular. Desse modo, o Portfólio expressa o movi-
mento interpretativo dos sujeitos acerca dos saberes que aprendem, negam, 
reafirmam,	desconstroem,	o	que	os	ajuda	a	compreender	o	seu	próprio	pro-
cesso	de	aprendizagem.	Cada	um	expõe	o	seu	processo,	o	seu	gesto	de	leitura	
da	realidade	(acadêmica	e	profissional)	e,	nesse	movimento,	pelo	trabalho	de	
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autoria e autonomia que tal atividade confere, se constituem como professores 
reflexivos (SCHÖN, 1995) e como professores pesquisadores (GIROUX, 1997). Por 
essa razão, os registros do Portfólio de Aprendizagem constituirão o nosso 
corpus de análise, visto que tais registros nos dão pistas acerca de como se 
entrelaçam	e	se	tecem	os	fios	dessa	grande	rede	de	saberes	sobre	os	quais	o	
profissional	professor	se	constitui.	

Aprendizagem e saber docente

Pensar a aprendizagem enquanto processo de apropriação de saberes 
específicos	 de	 uma	 determinada	 profissão	 nos	 impõe,	 de	 início,	 algumas	
considerações.	

A primeira delas diz respeito aos saberes fundamentais, ao exercício da 
profissão	professor,	visto	que	esses	saberes	são	de	diferentes	ordens:	teórica/
acadêmica/científica,	interpessoais,	práticos/experimentais	e	se	tornam	cada	
vez mais importantes à medida que aumenta a exigência para que os professo-
res	sejam	capazes	de	lidar	com	os	inúmeros	desafios	e	tensões	que	permeiam	
os espaços da escola. Assim, o processo de aprendizagem do professor con-
templa conhecimentos variados que vão desde o saber ao saber-fazer, saberes 
que	contribuem	para	sua	formação	profissional,	o	que	nos	permite	relacionar	
aprendizagem e formação de professores. 

A partir dessa consideração inicial, destacamos outra igualmente im-
portante que decorre da primeira. Considerando que a aprendizagem, no pro-
cesso	específico	de	formação	do	professor,	contempla	saberes	de	diferentes	
ordens, é preciso considerar tal noção no interior mesmo do processo de for-
mação, ou seja, trata-se de, como diz TARDIF  (2001, p. 17) “relacioná-la com 
as	situações	concretas	do	trabalho	docente”,	para	que	se	possa	compreender	
a natureza dessa noção. 
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Nessa tentativa de valorizar cada vez mais os saberes próprios ao fazer 
docente,	o	que	se	tem	buscado	é	fazer	o	professor	refletir	sobre	o	seu	traba-
lho, pensando-o e analisando-o criticamente, o que possibilita a integração e 
articulação entre um saber teórico e um saber-fazer.

Ao tratar dos modos de conceber o conhecimento, SCHÖN   distingue 
duas formas de saber: “o saber escolar, isto é, um tipo de conhecimento que 
os professores são supostos de possuir e transmitir aos alunos” e o conheci-
mento tácito que se caracteriza por ser “espontâneo, intuitivo, experimental, 
conhecimento quotidiano” (SCHÖN, 1995, p. 81-82). Embora SCHÖN  asso-
cie o saber escolar ao professor e o saber tácito ao aluno,  propomos aqui que 
a professora-aluna do PEAD, por experimentar essa duplicidade de papéis 
(aluna e professora simultaneamente), reúna ambos os saberes  como aluna 
adquire	conhecimentos	teóricos,	saberes	da	ordem	do	científico	que	se	(re)
significam	a	partir	da	relação	com	saberes	que	advêm	de	sua	prática2 como 
professora, tomados aqui como conhecimento tácito.  

Esses dois modos de conceber o conhecimento se estruturam a partir de  
certa	ambiguidade,	pois	ainda	que	guardem	suas	especificidades,	não	podem	
ser pensados isoladamente, ambos são partes de um ‘todo’ maior. Por outro 
lado, enquanto partes, são apenas parte, não dão conta da complexidade que 
envolve o trabalho docente. 

Para que haja uma articulação entre saberes escolarizados/acadêmicos 
e saberes experienciais/práticos, é necessário que os sujeitos se permitam re-
fletir	sobre	o	fazer	docente,	buscando	teorizar	a	prática,	ou	seja,	compreender	
essa	prática	a	partir	da	reflexão	sobre	a	ação,	relacionando-a	com	o	saber	es-
colar.	SCHÖN		(1995)	propõe	uma	atitude	de	reflexão	na e sobre a prática. Em 
outras palavras, trata-se de refletir sobre a reflexão-na-ação, o que implica numa 
“ação, uma observação e uma descrição que exige o uso de palavras” (SCHÖN, 
1995, p.83). Este é o propósito do Portfólio de Aprendizagens: possibilitar à 

2  A prática compreende o trabalho efetivo do professor em sala de aula, sua inserção no processo de 
ensino e aprendizagem. A prática docente explicita a rede de saberes a qual o professor se vincula. 
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professora-aluna	a	reflexão	acerca	do	seu	processo	de	aprendizagem	para	que	
ela possa, mediada pela linguagem (simbólica), pela tecnologia (blog) e pelos 
saberes	escolarizados/acadêmicos,	ressignificar	sua	prática.	O	Portfólio,	as-
sim,	cria	condições	para	uma	prática reflexiva.

A linguagem tem um papel fundamental nessa prática, porque ela 
permite	 aos	 sujeitos	 produzirem	 sentidos.	 Verbalizar	 uma	 situação	 supõe	
uma interpretação sobre ela e, por isso, já não se trata mais de uma situação 
ou fato apenas, mas de um modo de compreendê-la. O registro (escrito) da 
professora-aluna representa o movimento interpretativo que ela produziu, 
é	o	seu	gesto	de	leitura	acerca	da	realidade.	Essa	reflexão	pode	trazer	à	tona	
as	divergências	que	se	dão	entre	as	ações	e	as	palavras,	fazendo	a	professora-
-aluna descobrir, muitas vezes, que “atua segundo teorias de ação diferentes 
daquelas que professa”. (SCHÖN, 1995, p. 90) 

Nesta perspectiva, SCHÖN  (1995) defende o desenvolvimento de um 
practicum	reflexivo,	que	implica	um	tipo	de	aprender	fazendo.	Segundo	o	au-
tor, “os practicum	reflexivos	para	os	professores	podem	ocorrer	em	diferentes	
estádios	da	formação	e	da	prática	profissionais”	(SCHÖN,	1995,	p.	90),	pro-
porcionando,	desse	modo,	uma	formação	profissional	que	se	constrói,	mesmo,		
na medida  em que vai acontecendo. 

A proposta do PEAD vai ao encontro desse projeto, pois objetiva “desen-
volver a aprendizagem numa perspectiva investigativa [...] compreendendo 
saberes	educacionais	a	partir	das	questões	nela	[prática	docente]	experencia-
das” (CARVALHO; NEVADO; BORDAS, 2006, p. 21). Para que isso se efetive, 
a estrutura curricular deve possuir uma identidade própria condizente com a 
identidade do público-alvo. No caso do PEAD, o currículo está organizado de 
modo a aproveitar as experiências docentes das professoras-alunas, visando a 
contribuir	para	a	reelaboração	teórico-científica	de	tais	experiências.	

SCHÖN  (1995) pretendeu, a partir do conceito de professor reflexivo, 
propor uma formação de professores estruturada não apenas nos moldes do 
currículo normativo, visto que tal currículo primeiro apresenta a ciência para 
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depois	introduzir	a	aplicação	e,	por	fim,	o	estágio,	momento	em	que	o	aluno	
deve	realizar	a	aplicação	dos	conhecimentos	técnico-profissionais.	Sua	pro-
posta, baseada nos estudos de John Dewey, é a de valorizar a experiência e 
a	reflexão	na	experiência,	concebendo	a	prática	profissional	como	momento	
de	construção	de	conhecimento	porque	permeado	pela	reflexão,	pela	análise,	
pela problematização do real. Esse conhecimento na ação, como dissemos ante-
riormente, corresponde ao conhecimento tácito, interiorizado e que emerge 
na ação. 

Tal	conhecimento,	porém,	não	é	suficiente.	Diante	de	situações	novas	
no	dia	a	dia		da	sala	de	aula,	novas	soluções	e	caminhos	são	necessários,	

(...) exigindo uma busca, uma análise, uma contex-
tualização,	possíveis	explicações,	uma	compreensão	
de suas origens, uma problematização, um diálogo 
com outras perspectivas, uma apropriação de teorias 
sobre	o	problema,	uma	investigação,	enfim.	(PIMEN-
TA, 2006, p. 20)

Esse movimento é denominado por SCHÖN  (1995) de reflexão sobre a 
reflexão na ação, que	configura	o	processo	de	pesquisa	acerca	da	ação	dos	pro-
fissionais,	dando	origem	ao	professor pesquisador,	articulando,	assim,	reflexão	e	
pesquisa	na	análise	da	prática	profissional.

É preciso destacar, no entanto, que as ideias de SCHÖN , embora 
largamente (e rapidamente) difundidas, também foram motivo de críticas, 
especialmente por parecerem um tanto reducionistas por tomar a prática refle-
xiva	como	processo	individual	e	psicológico	do	profissional,	presa	ao	espaço	
restrito da sala de aula, ou seja, operando mudanças muito imediatas que não 
ultrapassam tal espaço. Por outro lado, não é possível pensar uma prática re-
flexiva	por	si	só,	sem	a	capacidade	de	tomar	posições	frente	aos	problemas	na	
tentativa de resolvê-los. 

Nessa perspectiva, a teoria ganha importância, pois, além de possibi-
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litar a superação do praticismo, permite aos sujeitos ampliarem seu espaço 
de	reflexão	crítica	para	além	da	sala	de	aula,	 incluindo	esferas	sociais	mais	
amplas e, consequentemente, abrindo para a compreensão política da prática 
docente. 

A teoria, assim, representa para o sujeito a possibilidade de apropria-
ção de diferentes “pontos de vista para uma ação contextualizada, oferecendo 
perspectivas de análise para que os professores compreendam os contextos 
históricos,	sociais,	culturais,	organizacionais	e	de	si	próprios	como	profissio-
nais”	(PIMENTA,	2006,	p.	24).	Isso	significa	dizer	que	teoria	e	prática	são	
inseparáveis no que se refere ao trabalho docente, pois o professor articula 
à sua ação conhecimentos pessoais. Sua atuação, portanto, está marcada por 
uma relação que contempla a experiência particular (ação e conhecimento 
tácito; teoria e prática, portanto) e esta, por sua vez, deve estar articulada aos 
conhecimentos	específicos	ligados	à	educação.	Desse	modo,	“os	saberes	teóri-
cos	propositivos	se	articulam,	pois,	aos	saberes	da	prática,	ressignificando-os	
e	sendo	por	eles	ressignificados”.	(PIMENTA,	2006,	p.26)	

Partindo dessa relação inseparável entre teoria e prática, ZEICHNER  
(1995) defende que a prática reflexiva, tomada como prática social, precisa ser 
pensada/realizada enquanto prática coletiva, transformando as escolas em 
comunidades de aprendizagem, visto que, somente assim, se poderá criar 
condições	para	mudanças	institucionais	e	sociais,	ou	seja,	para	além	das	salas	
de	 aula.	É	preciso,	portanto,	 realizar	uma	 transição	de	professores	 reflexi-
vos individualmente para intelectuais críticos e transformadores, conforme 
propõe	GIROUX	 	 (1997),	mas	 tal	 transição	 ainda	 carece	 de	meios	 reais	 e	
possíveis para sua efetivação, alternativas que precisam ser pensadas a partir 
do	trabalho	docente,	das	organizações	escolares	e	da	formação	inicial	e	con-
tinuada dos professores. 
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Portfólio de aprendizagem:  
gestos de interpretação da professora-aluna

A	definição	de	Portfólio	é	um	tanto	heterogênea,	mas	comporta,	como	
princípio	fundamental,	a	reflexão	acerca	da	aprendizagem,	e	 isso	se	realiza	
por meio da compilação e/ou registro de materiais que evidenciem tal pro-
cesso. Assim, podemos dizer que o Portfólio contempla uma dimensão ma-
terial	e	uma	dimensão	reflexiva.	Normalmente,	contempla	ainda	a	dimensão	
avaliativa, visto que o professor poderá utilizar o Portfólio como forma de 
acompanhamento e avaliação do trabalho do aluno. 

CARVALHO  & PORTO  (2005, p. 15), ao propor o Portfólio Educa-
cional como uma proposta alternativa de avaliação nos cursos de graduação, 
define-o	como	“uma produção intelectual, relativamente curta, que mostra, de forma su-
cinta e substantiva, o professor como sujeito reflexivo e construtor da sua experiência peda-
gógica”, ou seja, cabe à professora-aluna selecionar, organizar os materiais que 
vão compor o seu Portfólio num processo que alterna evidência e argumento. 
A evidência está diretamente ligada à dimensão material, pois contempla os 
materiais	(textos,	filmes,	etc.)	representativos	da	experiência	pedagógica.	A	
partir das evidências o sujeito opera um investimento argumentativo que en-
volve	discussão	e	pesquisa.	Isso	permite	ao	sujeito	uma	reflexão	acerca	do	seu	
fazer docente e lhe proporciona o desenvolvimento de novas competências.

Embora o Portfólio Educacional contemple algumas características 
que lhe são comuns, as propostas podem variar dependendo do objetivo e do 
público que se busca alcançar. Assim, para efeitos de nosso trabalho, interes-
sa discutir o Portfólio a partir da proposta apresentada às alunas do PEAD 
– UFRGS.

Dentre	as	orientações	dadas	às	professoras-alunas,	registradas	na	pági-
na	oficial	do	Polo	de	Três	Cachoeiras	(www.peadtrescachoeiras3.pbworks.
com), estão:



Portfólio: gestos de leitura sobre  
o fazer docente 241

•	 O	Portfólio	é	 individual	e	 será	constituído	por	anotações	sobre	o	
desenvolvimento das aprendizagens.

•	 As	anotações	devem	conter	argumentos	e	evidências	que	caracteri-
zem a aprendizagem.

•	 As	evidências	devem	contemplar	situações	relacionadas	tanto	com	
as atividades das interdisciplinas3 quanto com atividades extracur-
riculares (trabalho, social, etc.).

•	 No	final	do	semestre,	deverá	ser	produzida	uma	versão	impressa	do	
Portfólio.

•	 A seleção de evidências é um momento importante no desenvolvi-
mento do Portfólio. Assim, deve ser evitada uma seleção “mecânica” 
das evidências – simplesmente arrolar como evidência qualquer 
atividade das interdisciplinas  –, pois na própria seleção das evi-
dências você já está demonstrando o que julga relevante em termos 
de aprendizagem. 

A	partir	dessas	orientações,	podemos	depreender	o	objetivo	da	elabo-
ração	do	portfólio:	permitir	 à	professora-aluna	uma	 reflexão	acerca	de	 sua	
atuação como aluna e como professora, buscando articular saberes especí-
ficos	 ligados	 a	 cada	uma	dessas	dimensões	 e,	 consequentemente,	 produzir	
o	 desenvolvimento	 pessoal,	 profissional	 e	 organizacional.	 É	 importante	
destacar, ainda, que a prática reflexiva pode ir além do trabalho realizado na 
escola e na universidade, pois pode incluir evidências ligadas à família e à 
sociedade	como	um	todo,	o	que	revela	a	possibilidade	de	inúmeras	relações/
articulações	 entre	 os	 conhecimentos	 teóricos	 e	 a	 realidade	 da	 professora-
-aluna, deslocando-se, desse modo, de uma perspectiva muito centrada no 
conhecimento acadêmico.

3  As Interdisciplinas compreendem a abordagem de um tema amplo, que contém possibilidades de 
enfoques temáticos e teórico-práticos.
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NÓVOA  (1995, p. 15) destaca que a formação de professores está re-
lacionada “com o desenvolvimento pessoal (produzir a vida do professor), 
com	o	desenvolvimento	profissional	(produzir	a	profissão	docente)	e	com	o	
desenvolvimento organizacional (produzir a escola)”. Tomando a abordagem 
de NÓVOA  como ponto de partida e concebendo o Portfólio como espaço de 
reflexão	em	torno	das	questões	pedagógicas,	podemos	afirmar	que	o	Portfólio	
funciona como uma estratégia dentro do processo de formação de professo-
res,	 pois	 abrange	mudanças	nos	diferentes	 âmbitos:	 pessoal,	 profissional	 e	
organizacional. Vejamos como isso se dá efetivamente. 

A	professora-aluna,	a	partir	da	metarreflexão	sobre	o	seu	processo	de	
aprendizagem, constrói conhecimento porque faz um retorno sobre si, sobre 
o seu trabalho, o seu aprender e, desse modo, aprende mais sobre si mesma , 
aprende	a	refletir,	duvidar,	discutir.	

Nesse	trabalho	de	reflexão,	o	sujeito	constrói	também	um	modo	de	ser	
professor,	ou	seja,	vai	produzindo	sua	profissão,	construindo	uma	identidade	
e,	por	 isso,	 se	desenvolve	enquanto	profissional.	À	medida	que	o	professor	
produz	a	si	mesmo	enquanto	profissional,	produz	junto	com	ele	a	escola,	pois	
pode instaurar, desse modo, novas formas de encarar o trabalho pedagógico, 
questionando saberes e práticas já instituídos, naturalizados e estabelecer, 
assim, a prática reflexiva na escola. 

Aspectos metodológicos e análise dos dados

Fazer	 pesquisa	 envolve	 investigação,	 análise,	 reflexão.	 Para	 DEMO		
(1996, p. 34), esse trabalho compreende “um questionamento sistemático 
crítico e criativo, mais a intervenção competente na realidade, ou o diálogo 
crítico permanente com a realidade em sentido teórico e prático”. É o que nos 
propomos	a	fazer	aqui:	compreender	o	movimento	de	formação	profissional	
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da professora-aluna do PEAD a partir de uma pesquisa investigativa e quali-
tativa, num diálogo constante entre o objeto de investigação, os referenciais 
teóricos e o método de investigação. 

Nossa análise partiu da observação e sistematização dos dados de dois 
Portfólios de Aprendizagem, selecionados segundo os critérios que apresen-
tamos abaixo:

•	 que a professora-aluna do PEAD atuasse como professora em sala 
de aula;

•	 que o trabalho de registros no Portfólio fosse contínuo, ou seja, que 
não houvesse longos períodos sem nenhum registro;

•	 que os registros contemplassem saberes de várias interdisciplinas;

•	 que	os	registros	contemplassem	a	reflexão	entre	a	prática	na	escola	
e a teorização oferecida no curso.

Os Portfólios selecionados são de duas professoras-alunas, ambas com 
mais de 20 anos de experiência em sala de aula. A primeira atua em uma turma 
de Pré-Escola, série em que já possui 4 anos de experiência. A segunda trabalha 
com classes multisseriadas: 1ª e 2ª séries em um turno, 3ª e 4ª séries em outro. 

É importante salientar também que a análise contemplou postagens 
realizadas no período entre 2007 e 2009.

Na análise do Portfólio de Aprendizagem I, observamos um movi-
mento que se constrói a partir da relação entre diferentes temporalidades 
cujos	 limites	 são	marcados	 por	 alguma	 aprendizagem	 específica.	Vejamos,	
por exemplo, o excerto a seguir:

Já havia ouvido falar no trabalho em sala de aula a partir dos grandes mestres. Mas 
não encontrava uma maneira, porque nunca havia trabalhado desta maneira.
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A partir da aula de Artes Visuais, comecei a mudar minha atitude e descobrir como 
este trabalho é gratificante e que as crianças são capazes sim, de interessar-se pelo 
assunto. (18/10/2007)

A	postagem	acima	revela	uma	aprendizagem	de	ordem	profissional,	vis-
to que se trata de um saber que interferiu no modo de conceber ou de realizar 
o	trabalho	docente,	confirmando	que	o	conhecimento	teórico	opera	mudan-
ças	na	prática	docente	e	a	ressignifica	(PIMENTA,	2006).	A	professora-aluna	
estabelece uma comparação entre o ‘antes’ e o ‘depois’ da aprendizagem, 
evidenciando, desse modo, sua compreensão de aprendizagem, entendendo-a 
como mudança de concepção ou mudança metodológica, conforme observa-
mos nas palavras da aluna: “comecei a mudar minha atitude”. É importante sa-
lientar que tal mudança não está embasada em nenhum elemento teórico, ou 
seja,	a	professora-aluna	não	apresenta	as	razões	que	motivaram	sua	mudança,	
tomando	a	aprendizagem	como	um	resultado	final	e	não	como	processo.	Esse	
foi um aspecto que permeou todas as postagens realizadas no ano de 2007, 
mas a partir de 2008, já se observa algum avanço nesse aspecto. Percebe-se  
maior	 preocupação	 em	 estabelecer	 relações	 entre	 as	 situações	 vivenciadas	
pela professora-aluna em sua realidade mais imediata e os conhecimentos 
trabalhados ao longo do curso. Isso revela uma compreensão mais apurada 
acerca dos objetivos do Portfólio e também do próprio movimento que a 
professora-aluna realiza ao aprender. 

Esse movimento deixa entrever que a construção do professor reflexivo 
(SCHÖN, 1995) é contínua e processual; é, portanto, no exercício mesmo da 
reflexão	sobre	a	prática	que	o	sujeito	alcançará	níveis	cada	vez	mais	comple-
xos de análise e crítica.

Alguns registros realizados no Portfólio são de ordem pessoal, evi-
denciando	uma	aprendizagem	que	não	 está	diretamente	 ligada	 à	profissão	
professor:
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Percebemos e interpretamos o mundo pelo senso comum, isto é, é a nossa própria ma-
neira de interpelarmos e dizer como ele é. A Filosofia é a Ciência que nos faz vermos o 
mundo de outra perspectiva, é a superação do senso comum.
 Somos acostumados a interpretar de uma maneira e passamos a perceber que as coisas 
não são como imaginávamos. Na filosofia o conflito daquilo que tínhamos certeza, 
gera instabilidade, esta por sua vez gera angústia e busca uma nova resposta. A atitude 
filosófica permite uma pergunta: “será que isto é assim mesmo?” Na interdisciplina de 
Filosofia, fui desafiada a passar por um processo de exercício argumentativo, formali-
zando os argumentos, indicando as premissas e a conclusão. (02/07/2009)

Nessa postagem, ao estabelecer uma distinção entre o senso comum e o 
pensamento crítico, a professora-aluna expressa uma aprendizagem pessoal, 
ou seja, trata-se de uma mudança operada no sujeito,4 mas que não está di-
retamente	relacionada	ao	trabalho	docente.	Ao	afirmar	que	“se sentiu desafiada 
e passou por um processo de exercício argumentativo”, a professora-aluna concebe 
a aprendizagem como um processo que desestabiliza o sujeito e que resulta 
numa	mudança,	seja	de	concepção,	de	postura,	metodológica.	Isso	confirma	
que	 a	 ação	 reflexiva	 vai	 além	 de	 uma	 análise	 puramente	 psicológica,	 pois	
abrange uma tomada de posição (SCHÖN, 1995), ou seja, a mudança de ati-
tude e a compreensão de determinado assunto a partir de um ponto de vista 
novo.

Observamos  nessa postagem, um elemento novo: a presença de as-
pectos teóricos, ainda que timidamente apresentados. Isso revela o esforço 
da	professora-aluna	 em	buscar	 relações	 entre	 sua	 realidade	particular	 e	 os	
conhecimentos apreendidos ao longo do curso – atitude que se tornou cons-
tante nos anos de 2008 e 2009, como resultado de um amadurecimento e 
aprimoramento da prática reflexiva.	É	a	partir	do	processo	de	reflexão	na e sobre 
a	prática	(SCHÖN,	1995)	que	os	conhecimentos	teóricos,	científicos	ganham	
importância e relevância, pois é no fazer docente que teoria e prática efetiva-
mente se encontram.

4  Entendemos sujeito não como indivíduo, sujeito empírico, mas como sujeito do discurso, que carrega 
consigo	marcas	do	social,	do	ideológico	e	do	histórico.	Para	mais	informações,	ver	PÊCHEUX , 1988.
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Vejamos outra postagem:

Nas aulas online, desenvolvi atividades sobre classificação e seriação. Através dos 
trabalhos e leituras entendi que a classificação trabalha com as semelhanças dos ob-
jetos de um determinado grupo, exemplo, ao separar vários brinquedos pela cor, pelo 
material, pela forma. A seriação trabalha com as diferenças destes objetos, geralmente 
podem ser colocados em ordem crescente ou decrescente. (25/04/2009)

Na postagem acima, encontramos o registro de uma aprendizagem 
cuja mudança envolve uma apropriação conceitual e é justamente essa apro-
priação que permite a mudança, nesse caso, metodológica. Trata-se, assim, 
de	uma	aprendizagem	de	ordem	profissional,	que	 interfere	diretamente	na	
prática	docente.	A	ênfase	nos	conceitos	de	seriação	e	classificação	podem	ser	
indicativos de que as atividades envolvendo tais conceitos já eram realizadas 
pela professora-aluna em seu trabalho docente (fato que não foi enfatizado 
na postagem), mas, provavelmente, não eram compreendidas em seu aspecto 
teórico. O Portfólio, assim, proporciona às professoras-alunas não apenas o 
exercício de uma prática reflexiva sobre o seu fazer docente (SCHÖN, 1995), 
mas	lhe	permite	compreender	teoricamente	muitas	de	suas	ações	em	sala	de	
aula que, naturalizadas, institucionalizadas, existem por si só, sem serem 
questionadas. 

Há	reflexões	que,	envolvendo	aprendizagens	de	ordem	pessoal	e	profis-
sional ao mesmo tempo, revelam uma mudança metodológica que gera uma 
mudança	de	concepções.	Isso	pode	ser	observado	na	postagem	a	seguir:

Inicialmente achei que a proposta de pedir aos meus alunos que formulassem pergun-
tas, seria uma atividade simples, mas ao lançar às crianças que fizessem o exercício de 
perguntar, notei a grande dificuldade deles em organizarem seus pensamentos e dis-
tinguirem o que é pergunta e o que é resposta, pois a princípio apresentaram a grande 
tendência em dar a resposta, dizendo o que sabiam sobre determinado assunto e não de 
realmente questioná-lo. (...)
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Através da formulação de perguntas, poderei direcionar os focos de estudo e interesse 
dos meus alunos, canalizando para um processo ensino-aprendizagem rico em possibi-
lidades de crescimento professor/aluno. (16/05/2008)

A possibilidade de abrir espaço para o aluno perguntar, falar de suas 
curiosidades	levantou	reflexões	sobre	o	que,	de	fato,	seria	uma	pergunta.	Re-
alizar esse trabalho implicou uma mudança de concepção, pois trouxe à tona 
a distinção entre transmissão de conteúdo (trabalho centrado no professor) e 
construção de conhecimento (trabalho centrado no aluno). Essa mudança de 
concepção é o princípio que norteia o trabalho com Projetos de Aprendiza-
gens, cuja etapa inicial é o levantamento de perguntas. Portanto, observamos 
aqui uma aprendizagem cujos efeitos se estendem para além da apropriação 
de uma metodologia de trabalho, porque envolvem mudanças conceituais e 
o estabelecimento de outros princípios norteadores da prática docente. Isso 
vai ao encontro do que nos diz SCHÖN  (1995) quando destaca que a teoria 
representa para o sujeito a apropriação de diferentes pontos de vista, o que 
permite a compreensão de sua realidade e a intervenção contextualizada. 

Na postagem a seguir, observamos o distanciamento entre as aprendi-
zagens efetuadas no curso e as práticas realizadas na escola, bem como o dis-
tanciamento entre o trabalho do professor em sala de aula e sua participação 
no processo decisório. Vejamos:

Trabalho numa instituição chamada escola e pouco sei sobre a formação de sua es-
trutura política. Na interdisciplina Organização do Ensino Fundamental estou vendo 
realmente como acontece esta organização, os interesses a que atendem e o porquê de 
algumas mudanças. Como já tenho 25 anos de profissão, já passei por vários processos e 
ajudei na formulação do regimento, PPP, currículo e planos de estudo de minha escola. 
É um processo importantíssimo, mas a participação de quem realmente interessa, ou 
seja, professores, pais e alunos, ainda é muito restrita. Não existe espaço de tempo pre-
visto no calendário prevendo um estudo mais aprofundado e o resultado é esta quase 
completa desinformação. 
Talvez seja este o desejo da política que demanda de cima para baixo, a desinformação 
da população alvo. (22/09/2008)
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A	afirmação	da	professora-aluna	de	que	 ‘pouco sabe sobre a formação da 
estrutura política da escola’ mostra seu envolvimento e preocupação apenas com 
o	 trabalho	 realizado	no	espaço	específico	do	professor:	 a	 sala	de	aula.	 Isso	
nos leva a concluir que as mudanças na escola não acontecem de fato porque, 
em geral, partem de iniciativas individuais, solitárias, ou seja, de uma prática 
reflexiva que não ultrapassa os espaços da sala de aula, que não se constitui, 
portanto, como prática reflexiva coletiva (ZEICHNER, 1995).  Assim, é preciso 
tomar	a	formação	profissional	do	professor	não	apenas	em	sua	individualida-
de, mas considerando-se o grupo do qual ele faz parte, ou seja, é preciso que 
se estabeleça uma rede de aprendizagens entre os sujeitos envolvidos na es-
cola, ou seja, que se construam comunidades de aprendizagem (ZEICHNER, 
1995)	a	fim	de	que	se	alcance,	de	fato,	uma	participação	reflexiva	e	política	
ao mesmo tempo.  Mas isso é, certamente, fruto de um amadurecimento no 
exercício da prática reflexiva.

Passemos, agora, à análise do Portfólio de Aprendizagens II a	fim	de	
observar semelhanças e diferenças no processo de construção da formação 
profissional	da	professora-aluna	a	partir	da	prática reflexiva (SCHÖN, 1995) 
acerca de suas aprendizagens.

Nesse Portfólio, a professora-aluna fala sobre sua compreensão de Portfó-
lio e de sua adaptação quando da aplicação dessa proposta metodológica em 
sua realidade escolar:

Aprender e desenvolver novas aprendizagens é sempre muito gratificante! Este semes-
tre trabalhando com o PORTFÓLIO tivemos a oportunidade de acompanhar nosso 
crescimento e registrar as aprendizagens mais significativas de forma estruturada e 
organizada, integrando todas as interdisciplinas.
Permite integrar a prática e a teoria.
Estou iniciando este processo com os meus alunos, embora não tenha internet na escola 
e apenas um velho computador, mas estão anotando as suas aprendizagens em folhas 
e expondo na sala a partir de três perguntas básicas e orientadoras: O que eu sabia 
sobre isto? O que aprendi? O que fiz? Facilita a autocomparação, a criatividade, a 
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organização e está disponível para a família. Favorece para que possa realizar outras 
atividades, replanejar e também na recuperação paralela.
Pretendo no próximo ano utilizar o portfólio desde o início do ano letivo, pois desen-
volve a produção de texto, a pesquisa, a reflexão, a interpretação, a capacidade de 
sintetizar e discutir.
É um ótimo recurso de  autoavaliação! (11/12/2007)

É interessante notar que a professora-aluna adaptou a proposta à sua 
realidade, ou seja, manteve os princípios que norteiam a elaboração do Por-
tfólio	e	reelaborou	a	proposta	construindo	questões	para	orientar	a	produção	
do aluno. Trata-se de uma iniciativa pessoal da professora-aluna, visto que 
tal ‘aplicação’ não foi solicitada pelos professores do curso. Isso evidencia 
a pertinência desse trabalho, não apenas no que se refere ao Portfólio, mas 
com relação a todo o currículo cuja organização possibilita a apropriação de 
elementos teóricos e de diferentes metodologias de trabalho. Destacamos, 
porém, que tais metodologias não são entendidas como ‘receitas’ ou modelos 
a	serem	seguidos,	pois	expressam	certos	princípios	ligados	a	concepções	de	
ensino, aprendizagem, professor, currículo, ou seja, a professora-aluna pre-
cisa	compreender	as	concepções	que	subjazem	às	metodologias	que	adota,	
experimenta,	fato	que	lhe	permite	recriar,	modificar,	adequar	diferentes	pro-
postas a uma determinada realidade. Esse trabalho permite, ainda, à profes-
sora-aluna	 (re)construir	 sua	prática,	 compreendendo	por	meio	da	 reflexão	
e	da	relação	teoria	e	prática,	as	concepções	subjacentes	ao	seu	trabalho	do-
cente,	de	modo	que	suas	ações	passem	a	ser,	cada	vez	mais,	conscientemente	
produzidas.	Essa	consciência	 ligada	às	ações	do	professor	é	um	ponto	fun-
damental para o desenvolvimento do pensamento crítico e tal construção se 
desenvolve	a	partir	do	que	SCHÖN		(1995)	define	como	practicum	reflexivo.	O	
portfólio	de	aprendizagens	é	o	espaço	onde	a	reflexão	se	materializa	por	meio	
de	narrativas	que	expressam	a	ação,	a	observação	e	a	descrição	das	situações	
experenciadas na prática docente.
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Na	postagem	a	seguir,	podemos	verificar	uma	mudança	de	concepção	
na apropriação da noção de ludicidade, antes compreendida como ligada à 
infância e, depois, como algo inerente à dimensão humana:

Lendo o texto “Retrospecto Histórico do Brincar” de Euclides Redi, entendi melhor o 
conceito de lúdico e como se modificou ao longo da história. Pensar que até o trabalho 
tinha caráter de ludicidade e comunitário! Algo bem diferente e difícil de imaginar 
vivendo numa sociedade capitalista!
O adulto não dedica mais tempo para o lúdico e muitas vezes nem a criança! O direito 
ao lazer está incluído entre os direitos humanos, porém determinados tipos de lazer 
estão ficando cada vez mais solitários e com custo mais elevado, pois não existem mais 
as manifestações populares artísticas, lúdicas, jogos, encontros de rua... enquanto o 
estresse e doenças psicossomáticas crescem. (...) o lúdico é uma dimensão humana e não 
apenas infantil. (07/11/2007)

Embora a professora-aluna tenha partido da leitura de um texto na 
elaboração	de	 sua	 reflexão,	 não	há	 elementos	 teóricos	 embasando	 a	 noção	
de ludicidade. O senso comum e a experiência da professora-aluna são os 
elementos	constitutivos	da	reflexão	(atitude	que	permeou	grande	parte	dos	
Portfólios no ano de 2007, conforme já destacamos), o que nos remete ao que 
SCHÖN  (1995) denomina de conhecimento tácito.

Mesmo que não haja elementos teóricos explicitamente apresenta-
dos nas postagens, observamos que há uma mudança, resultado da apren-
dizagem. Essa mudança está sempre marcada pela substituição de saberes 
tomados como mais rudimentares, simplistas, ligados ao senso comum, por 
saberes valorizados socialmente porque ligados ao universo acadêmico e, 
desse	modo,	tomados	como	científicos.	Isso,	em	certa	medida,	se	aproxima	
da relação entre o conhecimento escolar e o conhecimento tácito apresentada por 
SCHÖN  (1995), mas, por outro lado, expressa a legitimidade da posição 
professor. Este, concebido como ‘dotado de saber’, torna-se possuidor de um 
conhecimento ‘superior’, valorizado socialmente. Por essa razão, a noção de 
aprendizagem é entendida pela professora-aluna como ligada à mudança. 
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Trata-se, em certa medida, de negar os saberes do senso comum e substituí-
-los por saberes acadêmicos/escolarizados. Dizer que algo mudou é dizer ao 
professor “eu aprendi”. 

Podemos encontrar também outra estratégia bastante presente nos 
Portfólios e que produzem efeito semelhante. Vejamos o excerto a seguir: 

Quero dar continuidade e realizar outras atividades, consciente de que o produto deste 
trabalho de sensibilização da linguagem artística é muito importante no desenvolvi-
mento da aprendizagem dos alunos, ampliando à medida que colocamos nosso entu-
siasmo e inovamos sempre mais.  (05/12/2007)

A professora-aluna, além de aplicar a atividade em sala de aula, reforça 
a	pertinência	e	relevância	do	trabalho,	reafirmando	esse	saber	apreendido	e	
valorizando-o, ou seja, aprender é também reconhecer a importância de de-
terminados	conteúdos	na	formação	profissional.

Na	postagem	a	seguir,	a	professora-aluna	faz	uma	reflexão	acerca	das	
dificuldades	que	permeiam	a	profissão,	produzindo	uma	crítica	e,	ao	mesmo	
tempo, um desabafo:

O tempo também impede que possa frequentar cursos de formação continuada, pois 
acumulo funções. Existe a burocracia que não melhora as condições de trabalho. A 
carga horária em sala de aula deveria diminuir para ter mais tempo para capacitação. 
Neste sentido o curso a distância está sendo uma ótima oportunidade de adquirir mais 
conhecimentos, atualizar-me, refletir sobre a educação e as políticas educacionais im-
plantadas e o contexto em que ocorreram, interligando a teoria com a prática dentro 
do tempo que disponho.
Atualmente enfrentamos uma cobrança muito grande quanto à melhoria da aprendiza-
gem dos alunos, devido aos resultados dos testes de avaliação realizados que apontam 
desempenho muito baixo dos alunos da rede pública RS. Será que nós professores temos 
condições de promover esta transformação no dia a dia  da sala de aula? Não basta o 
poder público jogar a responsabilidade e estabelecer objetivos ambiciosos sem garantir 
meios didáticos, financeiros e profissionais para atingi-los. Sinto que há necessidade de 
recontextualização do papel do professor e valorizá-lo mais. (18/11/2008)
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Isso revela, por parte da professora-aluna, uma compreensão da pro-
fissão	professor	 enquanto	 categoria,	 trabalho	 coletivo,	 ou	 seja,	 o	 professor	
se coloca como parte de um grupo (que o ajuda a construir sua identidade 
profissional).	E,	mais	do	que	isso,	mostra	uma	reflexão	crítica	que	abre	es-
paço para a compreensão política do trabalho docente, incluindo esferas so-
ciais mais amplas, para além do espaço da sala de aula (ZEICHNER, 1995). 
Questionar uma realidade instituída é também instituir uma atitude frente a 
ela;	não	se	trata,	portanto,	de	simples	reflexão	psicológica	individual,	mas	de	
posicionamento.

Para	finalizar,	vejamos	o	excerto	que	segue:

Refletindo as falas do professor Nilton na aula presencial da Interdisciplina de Ques-
tões Étnico-Raciais na Educação e participando do Fórum, considero que embora 
involuntário ou inconsciente, há manifestações de racismo, discriminação social e 
étnica dentro da escola. Na prática pedagógica o estigma do fracasso escolar ainda 
é atribuído  à carência cultural,  às condições desfavoráveis da família, ao local onde 
moram, e tantos outros que tentam justificar o insucesso escolar. O racismo se mani-
festa no desprezo, na indiferença, no tratamento desigual, nas falas informais entre os 
professores, nas frases feitas, nos gestos...(03/05/2009)

Em	 sua	 reflexão,	 a	 professora-aluna	 relaciona	 os	 saberes	 acadêmicos	
(fala do professor), sua participação em uma atividade da interdisciplina 
(Fórum)	com	as	situações	vivenciadas	na	escola.	Disso	resulta	uma	discussão	
acerca	de	situações	de	preconceito	e	discriminação	presentes	na	escola,	per-
cebidas em práticas sutis, geralmente veladas e/ou tomadas na forma do riso 
ou da naturalização de sentidos que tomam o sujeito como enredado numa 
trama	da	qual	não	é	possível	se	desvencilhar.	Essa	reflexão	mostra,	novamen-
te,	a	compreensão	política	do	trabalho	docente,	reafirmando	a	importância	
da	construção	pessoal,	profissional	e	organizacional	do	professor	a	partir	da	
prática reflexiva.
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Considerações Finais

Reconhecemos a necessidade cada vez maior de valorizar os saberes 
próprios	 ao	 fazer	docente	 como	 forma	de	possibilitar	 ao	professor	 a	 refle-
xão	sobre	o	seu	trabalho,	a	fim	de	que	busque	compreendê-lo	criticamente	
e, principalmente, de que opere a integração e articulação entre saberes te-
óricos e o saber-fazer. Nessa perspectiva, a prática reflexiva se coloca como um 
exercício	fundamental,	pois	impõe	a	reflexão	na	experiência,	concebendo	a	
prática	profissional	como	momento	de	construção	do	conhecimento	porque	
permeado	pela	reflexão,	pela	análise,	pela	problematização	do	real.	

O Portfólio de Aprendizagens, assim, se coloca como uma alternativa 
para o exercício da prática reflexiva visto que permite aos sujeitos registrarem, 
de modo singular, o seu processo de aprendizagem. Esse trabalho dá ao pro-
fessor	a	possibilidade	de,	pela	reflexão	e	pelo	registro	sistemático,	teorizar	a	
sua prática e, com isso, construir-se enquanto professor. 

Nossa análise acerca de dois Portfólios nos permitiu avançar um pouco 
mais,	à	medida	que	confirmou	nossa	hipótese	de	que	os	registros,	produzidos	
a partir do exercício da prática reflexiva, podem funcionar como um trabalho de 
formação	do	profissional	docente	(seja	em	sua	forma	inicial	ou	continuada),	
por	produzirem	o	desenvolvimento	pessoal,	profissional	e	organizacional,	ou	
seja,	produzir	a	vida	do	professor,	a	profissão	e	a	escola.	Mas,	para	que	isso	se	
efetive de fato, é fundamental que se estabeleça uma rede de aprendizagens 
entre os sujeitos envolvidos, criando, desse modo, redes coletivas de trabalho, 
pois a mudança educacional depende dos professores e de sua formação. Va-
lorizar	e	aprimorar	o	trabalho	de	formação	profissional	docente	representa	
um “investimento educativo dos projetos de escola”. (NÓVOA, 1995, p. 29) 

Nossa	 análise,	 portanto,	 permitiu	 produzir	 algumas	 conclusões	 que	
pontuamos a seguir:
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•	 O Portfólio se constitui num espaço aberto ao exercício constante 
da prática reflexiva. Esse exercício vai se aprimorando ao longo do 
tempo	e	as	reflexões	tornam-se	mais	densas	e	fundamentadas;

•	 A noção de aprendizagem, conforme concebida pelas professoras-
-alunas, sugere uma mudança que pode ser de diferentes ordens: 
conceitual, metodológica, de atitudes;

•	 O Portfólio contempla a individualidade dos sujeitos, visto tratar-
-se de um espaço onde a subjetividade está presente, marcando a 
maneira particular como cada um compreende o seu próprio pro-
cesso	 de	 aprendizagem	 bem	 como	 a	 sua	 realidade	 profissional/
educacional;

•	 A relação teoria e prática, expressa no Portfólio, revela saberes de 
ordem	pessoal	e/ou	profissional	que	ajudam	a	produzir	a	profissão	
docente e a escola.

Tais	 conclusões	nos	permitem	conceber	o	Portfólio	 como	uma	alter-
nativa	para	a	 formação	profissional	do	professor,	 ou	 seja,	 a	prática reflexiva, 
exercida nessa atividade permite aos professores construírem-se enquanto 
profissionais	e,	como	tais,	podem	operar	mudanças	na	escola.	Sendo	assim,	o	
Portfólio pode funcionar como um trabalho de formação continuada de pro-
fessores, de modo que os professores da escola construam  juntos, uma rede 
de aprendizagem, buscando a partir do exercício da prática reflexiva alternati-
vas para solucionar problemas e melhorar a educação. 
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CAPÍTULO 12
A autoria na formação de 
professoras: o uso dos 

 no contexto  
de um curso a distância
Cátia Zílio e Dóris Maria Luzzardi Fiss

Situando o estudo

Este artigo apresenta uma análise sobre a experiência de construção 
dos portfólios de aprendizagens ao longo de um Curso de Licenciatura em 
Pedagogia na modalidade a Distância, aqui denominados blogs-portfólio. A 
utilização dos portfólios de aprendizagem fundamenta-se na necessidade 
de articular a teoria e a prática da avaliação. Acredita-se que essa proposta 
possibilita vivenciar práticas avaliativas que promovem a aprendizagem e po-
dem ser transpostas para a prática docente das alunas-professoras. Segundo 
VILLAS  BOAS  (2003, p. 120):

A preparação para a avaliação tem sido um saber 
marginalizado na formação de professores. O uso do 
portfólio pode ser uma forma de colocá-lo em debate 
justamente em um dos espaços a ela destinados, o da 
formação de professores. Isto requer uma mudança 
de concepção de avaliação: o professor deixa de ser 
o “examinador” e o aluno o “examinado”. Atua-se em 
parceria, sem com isso perder-se o rigor e a seriedade 
que	a	atividade	impõe.
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O contexto deste estudo terá como foco os registros das alunas-pro-
fessoras vinculadas ao polo de São Leopoldo, um dos cinco polos de apoio 
presencial	do	curso.	A	partir	da	análise	das	relações	entre	as	produções	das	
alunas-professoras em seus blogs-portfólio,	as	intervenções	e	os	diálogos	de-
sencadeados por estas, busca-se compreender os processos de construção de 
um novo paradigma de avaliação. Concordamos com SANTOS  (2003) que a 
avaliação deve ser concebida de forma constante e inclusiva e, portanto, não 
está centrada na função examinadora do professor. Neste sentido, a constru-
ção dos blogs-portfólio não representa mera transferência da responsabilidade 
do	professor	para	as	alunas,	mas	propõe-se	a	incluir	a	autonomia	e	a	autoria	
necessárias para a efetiva aprendizagem.

Nesta análise, buscaremos suporte nos referenciais em que se consti-
tuem, para nós, autores como Eni Orlandi, Paulo Freire, Cecília Warschauer 
e Mark Warschauer quando discutem, respectivamente, autoria, autonomia, 
linguagem	e	inclusão	digital	e	social.	Para	o	estudo	específico	sobre	portfólios,	
serão consultados trabalhos produzidos por VIEIRA  (2002), CARVALHO  e 
PORTO  (2005), VILLAS  BOAS  (2005), ALVES  (2006) e ARAÚJO  (2007).

Os  como suporte para os portfólios de aprendizagem

O desenvolvimento acelerado das Tecnologias de Informação e Co-
municação (TICs), que dinamiza os diferentes processos de construção do 
conhecimento, reivindica novos ambientes de aprendizagem baseados em 
concepções	pedagógicas	e	metodologias	que	reconheçam	a	multidimensiona-
lidade dos indivíduos, sejam eles presenciais ou virtuais. 

As	legislações	relacionadas	à	formação	de	professores	da	Educação	�á-
sica (Parecer CNE/CP 9/2001 e Resolução CNE/CP 1/2002) destacam a im-
portância da simetria invertida, entendida como o “efeito de ‘espelhamento’ 
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produzido na ação docente durante a formação do professor, num processo 
de	 reflexividade	 em	que	me	 enxergo	 e	me	 construo	 a	partir	 do	 outro	 [...]”	
(STECANELA; SOARES; CARDOSO, 2007, p. 5).  Neste sentido, buscou-
-se possibilitar às alunas do PEAD vivências nas quais, a partir do papel de 
alunas do Ensino Superior, pudessem visualizar também sua ação docente e 
refletir	sobre	a	atividade	de	ensinar.

	Contudo,	a	restrição	da	utilização	do	ambiente	virtual	oficial	da	Uni-
versidade cria empecilhos para a experimentação de propostas que poderiam 
ser facilmente transpostas para salas de aula das alunas do PEAD/UFRGS. A 
solução encontrada foi a integração de outros espaços da Web ao ambiente do 
curso, cujos critérios de escolha basearam-se na:

•	 facilidade de utilização, em termos de domínio das ferramentas 
tecnológicas; 

•	 viabilidade na comunicação e construção de redes de aprendiza-
gens, baseadas na interação entre professores, tutores, colegas e 
Web;

•	 universalidade do acesso, em termos de disponibilidade e gratuida-
de no cadastro e acesso aos espaços sem precisar, obrigatoriamente, 
qualquer vínculo institucional.1 

Assim, a partir do 3º semestre do PEAD, os blogs2	foram	definidos	como	
espaço de construção dos portfólios individuais de aprendizagem. Con-
siderando particularidades de cada polo, tutores e professores buscaram 

1  A utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, tal como o ROODA utilizado no PEAD/UFR- A utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, tal como o ROODA utilizado no PEAD/UFR-
GS,	requer	a	vinculação	a	uma	Instituição	que	dispõe	de	servidor	que	permite	a	criação	de	turma	e	o	
armazenamento	dos	dados	e	informações	trocados	nas	diversas	ferramentas	disponibilizadas	por	ele	.
2  “Blogger é uma página na Internet, fácil de editar, publicar e atualizar, e tudo isto se faz sem as com-
plicações	ou	as	programações	necessárias	para	a	publicação	de	uma	página.	Nele	qualquer	pessoa	com	
um e-mail,	portadora	de	senha	ou	não,	pode	expor	suas	ideias,	pensamentos,	opiniões	de	qualquer	lugar	
do planeta.” (ZÍLIO, 2006, p. 4)
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aprofundar	a	construção	de	registros	e	reflexões	para	constituir	o	blog como 
um espaço de autoria e diálogos. Cabe destacar que a construção dos blogs-
-portfólio é um fazer constante, que, segundo CECÍLIA  WARSCHAUER  
(1993, p. 62), 

ajuda a construir a memória compreensiva, que é dife-
rente daquela repetitiva e mecânica. Ela não é só uma 
recordação do aprendido, mas um ponto de partida 
para realizar novas aprendizagens. (...) Assim, o Diá-
rio é também um instrumento que vai alimentando a 
ligação entre teoria e prática.

Segundo	PAULO	 	 FREIRE	 	 (1996,	 p.	 22),	 “a	 reflexão	 crítica	 sobre	 a	
prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria 
pode ir virando blábláblá [sic] e a prática, ativismo”. A concepção pedagógi-
ca do PEAD ao se centrar na aprendizagem colaborativa sempre priorizou a 
formação	de	redes	de	conhecimento	que	relativizam	as	relações	hierárquicas	
entre alunas-professoras, colegas, tutores e professores. Nesse contexto, a 
utilização dos blogs, como espaço para construção dos portfólios de aprendi-
zagens, buscou a integração das ferramentas tecnológicas e didáticas às teo-
rias,	sendo	marcada	pelos	registros	reflexivos	do	aprofundamento	conceitual	
e	teórico	realizado	a	partir	do	PEAD	e	suas	relações	com	as	práticas	docentes	
das alunas.

Ao compreender que a principal característica dos blogs-portfólio é sua 
abertura ao diálogo, torna-se fundamental destacar que são espaços de trocas 
e	reflexões	sobre	os	processos	de	aprender	em	permanente	construção	e	não	
meros repositórios de relatos de experiência. Cada blog-portfólio se constitui 
como	um	artefato	que,	ao	fundir	processo	e	produto,	evidencia	as	construções	
e aprendizagens em processo (CARVALHO; PORTO  ). Neles, a participação 
dos professores e tutores tem como principal função provocar, motivar e me-
diar	o	processo	reflexivo	na	medida	em	que:	
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Espera-se que a vivência compartilhada com os pro-
fessores formadores e com os colegas em formação 
contribua para que cada um encontre a sua forma de 
trabalhar	e	tenha	autonomia	para	dirigir	situações	de	
aprendizagem para si e para os outros. [...] No cerne 
desta proposta está a apropriação e o direcionamento 
do	próprio	desenvolvimento	profissional.	 (CARVA-
LHO; PORTO, 2005, p. 17)

A proposta de registro nos blogs-portfólio foi orientada de modo que os 
professores de Seminário Integrador	 construíram	propostas	de	reflexão	sobre	
as atividades realizadas pelas demais interdisciplinas do semestre em rela-
ção às aprendizagens das alunas-professoras e a prática docente exercida em 
seus locais de trabalho. Estes registros eram acompanhados pelos tutores de 
Seminário Integrador e eventualmente pelos professores. Tal acompanhamento 
pressupunha	intervenções	que	objetivavam	problematizar,	mediar	a	reflexão	
instigando seu aprofundamento e  continuidade, bem como a superação da 
ideia hegemônica de avaliação baseada no binômio certo X errado. Paulatina-
mente o portfólio constituiu-se como “[...] um instrumento de estimulação do 
pensamento	reflexivo,	facilitando	oportunidades	para	documentar,	registrar	
e estruturar os procedimentos e a própria aprendizagem”. (VIEIRA, 2002, p. 
150)  

Assim, na medida em que se caminhou para a superação do caráter con-
trolador, punitivo e fragmentado da avaliação, possibilitou-se um novo olhar 
para o erro. Segundo NEVADO , BASSO  e MENEZES  (2004, p. 301):

Os erros, que costumeiramente são encarados como 
resíduos a serem eliminados, serão entendidos 
como “erros construtivos” na medida em que esses 
tornam-se “observáveis” para o sujeito e, dessa forma, 
tornam-se fontes importantes de reconstrução. Con-
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forme PIAGET  (1987, 1991),3 do ponto de vista da in-
venção,	um	erro	corrigido	(por	regulações)	pode	ser	
mais fecundo que um êxito imediato, pois a compa-
ração entre uma hipótese falsa e suas consequências 
proporciona novos conhecimentos e a comparação 
entre erros provoca novas ideias.

É importante destacar que esta superação não aconteceu como um passe 
de mágica, pois todos os envolvidos – professores, tutores e alunas do PEAD – 
vivenciaram muitos anos de formação dentro de um modelo de avaliação que 
punia toda e qualquer manifestação do erro. Os blogs-portfólio constituíram 
um	espaço	de	grande	potencial	para	a	flexibilização	e	superação	desta	concep-
ção de avaliação e, também, da concepção de ensino e de aprendizagem que 
lhe	é	inerente.	Entretanto,	ainda	se	fez	muito	presente	em	nós	a	dificuldade	de	
lidar com o erro, baseado no pressuposto de que ele devia ser evitado, escon-
dido	e	eliminado.	Este	medo	de	errar	aparecia	em	justificativas	da	ausência	de	
postagens,	afinal,	a	grande	dificuldade	da	escrita	neste	espaço	público	–	passí-
vel de avaliação e do olhar do outro – era o medo de estar errada. 

Diante disto, pode parecer fácil dizer que precisamos romper com a 
dicotomia existente entre critérios de certo e de errado respectivamente, 
porém este movimento traz algumas dúvidas: é possível pensar além de uma 
classificação	certo/errado?	Conseguimos	fugir	destas	categorias?	Que	outras	
categorias poderemos usar? 

Experiências anteriores utilizando o portfólio como procedimento 

avaliativo	identificaram,	por	meio	de	relatos	de	professores	e	alunos,	que	o	

portfólio de aprendizagens não pode ser utilizado como único instrumento 

de avaliação. (VILLAS BOAS, 2005)

3  As obras em questão, de acordo com NEVADO , BASSO  e MENEZES  (2004, p. 308), são as seguin- As obras em questão, de acordo com NEVADO , BASSO  e MENEZES  (2004, p. 308), são as seguin-
tes: PIAGET, J. O Possível, o Impossível e o Necessário (As pesquisas em Andamento ou Projetadas no 
Centro Internacional de Epistemologia Genética). In LEITE, L.B (org). Piaget e a Escola de Genebra. 
São Paulo: Cortez Editora, 1987. PIAGET, J. Psicologia e Epistemologia.	 Lisboa:	Publicações	Dom	
Quixote, 1991.
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 No PEAD/UFRGS, a adoção do portfólio de aprendizagens constituiu 
mais um elemento para a avaliação que articula e agrega as aprendizagens 
relacionadas	às	diversas	áreas	de	conhecimento	que	compõem	o	currículo	do	
curso. O blog-portfólio compreende o registro individual das aprendizagens 
consideradas	significativas	pelas	próprias	alunas,	acompanhadas	das	evidên-
cias e argumentos que as caracterizam como tal. Estes registros, que deve-
riam ser realizados regularmente ao longo de cada semestre, constituíram 
uma avaliação processual que promoveu um constante diálogo entre alunas, 
tutores, professores e conhecimentos. 

Ao	final	de	cada	semestre,	as	alunas-professoras	utilizaram	as	posta-
gens realizadas no blog-portfólio para construir uma Síntese das Aprendiza-
gens,	 tendo	como	base	questões	orientadoras	 elaboradas	pelos	professores	
das	interdisciplinas	que	compõem	cada	eixo.	Segundo	ANASTASIOU		(2006,	
p. 16): 

Como a aprendizagem exige a compreensão e apreen-
são do conteúdo pelo aluno, é essencial a construção 
de um conjunto relacional, de uma rede, de um siste-
ma, onde o novo conhecimento apreendido pelo aluno 
amplia	ou	modifica	o	sistema	inicial,	a	cada	contato.	
Quando isso ocorre, a visão sincrética, inicial, caótica 
e não elaborada, que o aluno trazia inicialmente, pode 
ser superada e re-elaborada numa síntese qualitativa-
mente superior.  

Assim, ao promover uma releitura dos registros postados ao longo do 
semestre,	abriu-se	a	possibilidade	da	aluna	ampliar	ou	modificar	suas	refle-
xões	anteriores.	Esta	produção	escrita	não	foi	uma	mera	cópia	daquilo	que	
fora escrito e compartilhado no blog-portfólio, mas constituiu uma constru-
ção qualitativamente superior. Tal síntese devia, então, ser disponibilizada 
no ambiente virtual utilizado pelo curso (ROODA), para ser avaliada por 
um professor e um tutor, que apontariam os elementos a serem reformulados 
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sem	descartar	novas	sugestões.	Quanto	ao	encontro	presencial	final	de	cada	
semestre, este foi realizado em forma de workshop, no qual grupos de aproxi-
madamente dez alunas-professoras apresentaram, oralmente,  suas sínteses 
para os colegas e para uma banca avaliativa composta por professor e tutor, 
que avaliaram previamente o material postado.

Cabe destacar que as sínteses produzidas no segundo semestre de 2009 
foram especialmente importantes para esta análise, visto que uma das ques-
tões	orientadoras	propunha	um	olhar	reflexivo	das	alunas-professoras	para	a	
construção de seu blog-portfólio, tal como se apresenta na seguinte produção 
de uma aluna:

Poderia dizer que o blog é um mal necessário, é mais uma atividade a ser realiza-
da, mais uma preocupação, no entanto já estou me acostumando com ele, só não se 
torna um hábito, como um diário, por, desculpe a sinceridade, ter se tornado tão bu-
rocrático, no que diz respeito às postagens. É  óbvio que isso se faz necessário pelas 
condições que este está inserido, um curso, uma capacitação, e entendo, mas com 
certeza quando concluir o curso criarei outro, como muitos que já visitei durante os 
últimos semestres, onde também terei a possibilidade de colocar minhas construções, 
minhas dúvidas e trocar ideias com outros profissionais da educação, porém de uma 
forma mais informal.

Neste	 relato,	 ainda	fica	 evidente	 a	 ideia	 do	 blog-portfólio como mais 
uma tarefa para ser cumprida, baseada numa concepção de Educação mar-
cada	por	 relações	 hierárquicas	 entre	 alunos	 e	 professores.	 Porém,	 também	
se	pode	 identificar	algumas	fissuras	que	 indicam	 	maior	apropriação	deste	
espaço	de	reflexão	e	produção	da	autoria.	Aqui,	compartilhamos	da	ideia	de	
ORLANDI  (1996, p. 69-70) segundo a qual:

[...] a função de autor é tocada de modo particular 
pela história: o autor consegue formular, no interior 
do formulável, e se constituir, com seu enunciado, 
numa	 história	 de	 formulações.	O	 que	 significa	 que,	
embora ele se constitua pela repetição, esta é parte da 



A autoria na formação de professoras:  
o uso dos   

no contexto de um curso a distância
265

história e não mero exercício mnemônico. Ou seja, o 
autor [...] produz um lugar de interpretação no meio 
dos outros.

Intervenções e diálogos:  
análises sobre as construções

A principal atribuição das tutoras de Seminário Integrador é o acompa-
nhamento dos blogs-portfólios	quantitativamente	–	verificando	frequência	e	
número de postagens – e qualitativamente – propondo questionamentos que 
motivassem	o	aprofundamento	das	reflexões	e	interações	com	colegas.	Neste	
contexto, tutores e professores buscavam estimular as trocas entre colegas 
nos blogs	 através	de	proposições	 tais	 como:	 sugerir	 a	 visita	 ao	blog de uma 
colega	que	tratasse	de	questões	semelhantes;	auxiliar	na	criação	de	links entre 
as	postagens;	orientar	na	criação	de	marcadores	para	classificar	e	agrupar	as	
postagens, buscando propiciar criação, desenvolvimento e ampliação das re-
des de comunidades virtuais de aprendizagem. 

A observação e análise dos contatos entre tutores e alunas-professoras 
nos blogs-portfólio	possibiliou	a	identificação	de	três	categorias	de	respostas/
retornos das professoras-alunas aos comentários nos blogs-portfólio, as quais 
denominamos: Silenciamentos, Endereçamento Direto e Endereçamento Indireto. 

A primeira categoria – Silenciamentos	–	define-se	pela	falta	de	uma	res-
posta imediata das alunas-professoras, isto é, a intervenção do tutor não pro-
voca	uma	 reformulação	visível	do	 registro	 e,	portanto,	uma	 ressignificação	
dos sentidos produzidos pela aluna ou do modo como foi feito o registro. 
Segundo ORLANDI  (1993, p. 47):

O silêncio não é diretamente observável e, no en-
tanto, ele não é o vazio, mesmo do ponto de vista da 
percepção: nós o sentimos, ele está lá [...]. É preciso 



Aprendizagem em rede na educação 
a distância: práticas e reflexões266

aqui lembrar que pensamos a relação indireta entre o 
produto e sua “origem”, sua “causa”. Sem considerar 
a historicidade do texto, os processos de construção 
dos efeitos de sentidos, é impossível compreender o 
silêncio.

Partindo deste pressuposto de que o silêncio não é um vazio, apesar 
de não estar materialmente visível, a utilização desta categoria de análise 
fundamenta-se nas pistas que permitem vislumbrá-lo fugazmente, ou seja, 
na ausência de reformulação dos registros postados nos blogs-portfólio a 
partir	das	intervenções	do	tutor.	Assim,	ao	observar	os	recortes	de	algumas	
intervenções	 transcritos	 abaixo,	 é	 possível	 captar	 traços	 desses	 silencia-
mentos	desde	o	ponto	de	vista	da	tutora	responsável	pelas	intervenções	nos	
blogs-portfólio. Todos os recortes correspondem a partes de comentários 
produzidos pela tutora que estava acompanhando os blogs-portfólio em 
questão:

Senti falta do teu posicionamento neste registro. É importante usar este espaço para 
registrar tuas aprendizagens e reflexões sobre as tuas práticas e suas relações com o 
PEAD. (17/09/09)

Como já escrevi, teu blog é um espaço muito rico e precisas qualificá-lo ainda mais 
incluindo as referências dos materiais que utilizas para dar mais credibilidade a este 
espaço. (09/10/09)

Nestes trechos, recortados do mesmo blog-portfólio, a repetição da so-
licitação	de	qualificação	das	postagens	em	relação	à	falta	de	posicionamento	
reflexivo	da	aluna	revela	uma	quebra	na	relação	dialógica	entre	aluna	e	tutora.	
Cabe destacar que este silenciamento não é entendido como inexistência de 
reflexão	por	parte	da	autora	do	blog-portfólio,	mas	aponta	as	dificuldades	da	
construção deste espaço de diálogo e autoria que se faz coletivamente. Acre-
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ditamos que estes silenciamentos precisam ser trabalhados e, numa proposta 
inicial, buscou-se seu reconhecimento por parte das próprias alunas-profes-
soras autoras dos blogs-portfólio, pois, segundo ORLANDI  (1993, p. 15), 

[...]	através	da	reflexão	sobre	o	silêncio,	reflexão	que	
tem	 como	 base	 a	 formulação	 de	 questões	 que	 pen-
sassem o “não dito ” discursivamente para que se 
tornassem visíveis aspectos deste que não aparecem 
no tratamento linguístico ou pragmático dado a ele, 
também alguns aspectos da análise de discurso se 
tornaram mais claros.

Percebemos que o início de um processo de reconhecimento desse si-
lenciamento é importante para as alunas-professoras avançarem em relação 
à	sua	própria	condição	de	autoras.	Desta	forma,	a	reflexão	sobre	os	diálogos	e	
trocas possibilitados pelo uso dos blogs	permite	identificar	alguns	elementos	
que	contribuem	para	os	silenciamentos,	tais	como	dificuldades	de	tempo,	fal-
ta	de	compreensão	das	solicitações	da	tutoria,	irregularidade	nas	postagens	
que gera ausência de comentários. 

A segunda categoria – Endereçamento Direto – compreende  as respostas 
registradas nos blogs, seja em nova postagem ou no mesmo espaço dos comen-
tários, com relação direta a um questionamento/comentário proposto. Esta 
categoria pode ser subdividida em dois níveis distintos: Endereçamento Direto 
por Ratificação e Endereçamento Direto por Retificação. 

Num primeiro nível a resposta é pontual, atende a um questiona-
mento	 específico	 sem	provocar	 transformação	 nos	 demais	 registros.	 Por	
compreender	 uma	 circularidade	 nas	 afirmações	 produzidas	 pela	 aluna,	
este tipo de resposta é aqui denominado  Endereçamento Direto por Ratifi-
cação. Como pode ser percebido nos trechos abaixo, extraídos dos blogs-
-portfólio,	não	há	avanço	na	reflexão	no	sentido	de	qualificar	e	aprofundar	
seu registro:
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TUTORA DISSE: A riqueza dos argumentos  – que indicam teu posicionamento dian-
te das leituras realizadas na interdisciplina  – me levou a sentir falta do relato de uma 
experiência tua em relação à discussão teórica que propões. Também fiquei me pergun-
tando se a foto é da turma com que trabalhas e quais foram os motivos que levaram a 
sua escolha e publicação nesta postagem. (28/04/09) 
ALUNA DISSE: As fotos são dos alunos com quem desenvolvo atividades, sou profes-
sora de projetos nas duas escolas em que atuo. Atendo da ed. infantil até o 4º Ano e 4ª 
Série do Ensino Fundamental. [...] (03/05/09)

Apesar de conter uma resposta para o questionamento, não foram 
percebidas	evidências	de	uma	reflexão	aprofundada	sobre		ele,	visto	que,	nas		
postagens posteriores, imagens continuaram sendo utilizadas como meras 
ilustrações,	isto	é,	não	foram	exploradas	em	todo	seu	potencial	e	em	suas	re-
lações	com	o	texto	escrito.	

Destaca-se também que, no Endereçamento Direto por Ratificação, os retor-
nos das professoras-alunas	têm	como	foco	principal	as	questões	relacionadas	à	
formatação das postagens de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT 
para indicação de referências. Percebe-se que, apesar dos questionamentos 
reflexivos	sobre	o	assunto	abordado	pelas	alunas-professoras nas postagens, 
suas	respostas	são	restritas	às	indicações	dos	textos-referência.

Num segundo nível, percebe-se que os questionamentos passam a ser 
encarados	como	uma	provocação	para	a	continuidade	da	reflexão.	Acredita-
mos que este momento é o início de um efetivo diálogo, na medida em que vai 
sendo superada uma concepção tradicional de avaliação baseada no binômio 
certo X errado. Por ocorrer uma aproximação maior do trabalho com o blog-
-portfólio,	considerando	suas	finalidades	principais,	dentre	as	quais	se	desta-
ca sua possibilidade de constituir-se como um espaço de produção de autoria 
coletiva em função da relação dialógica que se estabelece entre tutoria, aluna 
e	os	vários	sentidos	com	os	quais	estes	interagem,	classificamos	este	tipo	de	
respostas como Endereçamento Direto por Retificação.
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Assim,	uma	reflexão	sobre	o	seu	fazer	pode	ter	continuidade	a	partir	de	
questionamentos propostos num comentário, tal como pode ser percebido no 
diálogo iniciado com o seguinte registro da aluna:

[...] foi interessante na disciplina de recuperação terem me solicitado para analisar 
alguns blogs, pude perceber que não é tão difícil, mas exige muito cuidado do que se 
vai relatar, pois temos que ter um bom conhecimento teórico para fazer nossos relatos 
é tipo um diário só que público e ali as pessoas podem nos ajudar com observações e 
conselhos de como melhorar.
TUTORA DISSE: [...] Concordo contigo que este é um espaço onde podemos interagir 
com outras pessoas: colegas, tutores, professores ou qualquer pessoa que acessa a web. 
Por isto te questiono: [...]

Pouco a pouco  os comentários são entendidos como um outro olhar 
sobre o registro, deixando de ser encarados como sentenças e julgamentos. 
Passam a ser vistos como uma forma de colaboração e diálogo, tal como se 
percebe em nova postagem feita pela aluna após questionamento da tutora.

E respondendo à tua pergunta, “tutora”, acredito que os comentários e as colocações 
que são feitos nas postagens, mesmo que não nos agradem muito, sempre servem de 
aprendizagens, pois não aprendemos só com as críticas boas, mas as construtivas que 
muitas vezes pensamos ser ruins também nos levam a pensar e refletir pois tudo que nos 
incomoda ou desacomoda é aprendizagem!

A terceira categoria – Endereçamento Indireto – compreende  as trans-
formações	 e	 reformulações	 dos	 registros	 nos	 blogs a partir de uma inter-
venção. Percebe-se, aqui, que o objetivo principal não é responder a uma 
questão	pontual	 feita	pelo	outro,	mas	as	 reflexões	são	 incorporadas	à	es-
crita da aluna. Neste nível de construção, há um processo de abstração dos 
sentidos da utilização do portfólio e este passa a ser compreendido mais 
como	um	espaço	de	 reflexões	 individuais	 e	 coletivas	dos	 conhecimentos.	
Nos trechos de postagem apresentados a seguir, realizada após intervenção 
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da tutora, percebe-se uma preocupação inicial da aluna em responder aos 
questionamentos	e	avançar	na	reflexão	e	qualificação	do	registro.	Entretan-
to,	elementos	e	proposições	 feitas	anteriormente	passam	a	ser	sutilmente	
incorporados à escrita, tal como se evidencia no trecho em destaque:

Na postagem anterior [...] faltou uma complementação na postagem para situar o lei-
tor em que contexto ocorreu a citação da narrativa da aluna da Ed. Infantil.
Minha reflexão partiu da atividade desenvolvida na interdisciplina de Linguagem e 
Educação do curso de pedagogia a distância da UFRGS, foi pedido que fizéssemos uma 
análise tendo como base as leituras propostas pela professora, da narrativa de uma 
criança ou adulto em fase inicial de escolarização.
Eu escolhi uma criança da Educação Infantil de uma das escolas em que atuo como 
professora. Nesta turma eu entro uma vez por semana com o Projeto de Educação 
Ambiental. Enquanto eles desenvolvem as atividades tenho a oportunidade de ouvir 
os seus relatos. (...) Aproveitei para ouvir e transcrever o seu relato. Enquanto ouvia e 
transcrevia, pedi que fizesse um desenho.
Para maior compreensão dessa reflexão, sugiro que façam a leitura da postagem ante-
rior. (29/10/09)

Cabe destacar que estes trechos foram extraídos do mesmo blog-por-
tfólio cujas postagens do semestre anterior indicavam o predomínio do modo 
de	endereçamento	direto	por	ratificação	e	silenciamentos	em	relação	às	inter-
venções	que	propunham	a	continuidade	e	o	aprofundamento	das	reflexões.	
Outro	elemento	é	o	modo	como	o	registro	é	finalizado,	indicando	um	olhar	
dialógico sobre sua produção, que considera e se comunica de forma direta 
com um provável leitor.

Um desfecho momentâneo destas reflexões

A	prática	de	construção	dos	portfólios	educacionais,	conforme	propõem	
os estudos de CARVALHO  e PORTO  (2005), objetiva o desenvolvimen-



A autoria na formação de professoras:  
o uso dos   

no contexto de um curso a distância
271

to	de	profissionais	reflexivos,	que	compreendem	seu	processo	de	 formação	
como algo permanente. Possui como premissa uma concepção de Educação 
que acredita que a aprendizagem não é mera transferência, mas um processo 
construído	continuamente	nas	relações	com	os	outros	e	com	o	meio,	como	
também destaca FREIRE  (1996). Assim, a utilização dos portfólios de apren-
dizagem no PEAD/UFRGS “contribui para que a aprendizagem não seja um 
momento isolado, proposto somente pelo formador, mas, sim, um evento co-
laborativo”. (CARVALHO; PORTO, 2005, p. 57)  

Nesse	sentido,	as	análises	das	produções	nos	blogs-portfólio, a partir dos 
comentários	da	tutoria,	revelam	que	estas	intervenções	são	fundamentais	para	
a construção da autoria das alunas-professoras. Todavia, ainda que as interven-
ções	da	tutoria	sejam	qualificadas	e	preocupadas	com	a	produção	das	alunas-
-professoras, cada uma pode se constituir, enquanto autor, em níveis diferentes.

Ao	propor	a	classificação	dos	diferentes	modos	de	relação	entre	a	in-
tervenção do tutor, a produção da aluna e a relação desta com seu blog-por-
tfólio a partir das categorias aqui denominadas Silenciamento, Endereçamento 
Direto (por Ratificação e por Retificação) e Endereçamento Indireto, é fundamental 
compreender que, apesar das evidências do crescente aprofundamento das 
alunas-professoras	 em	 suas	 produções,	 é	 difícil	 delimitar	 claramente	 estas	
categorias no conjunto das postagens de uma aluna, já  que elas podem ser 
complementares.
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CAPÍTULO 13

Arquiteturas pedagógicas  
e formação de professores
Marie Jane Soares de Carvalho e Daiane Grassi 

Introdução

Neste artigo, apresentamos duas linhas teóricas que se utilizam da 
mesma nomenclatura para abordar conceitos diferentes. Ao situar o concei-
to de arquiteturas pedagógicas – da perspectiva em que foi trabalhado num 
curso de Pedagogia –, mostramos o trabalho de formação de professores em 
exercício, aqui denominados professoras-alunas em razão de seu duplo per-
tencimento: professoras em exercício e alunas de um curso de formação de 
professores. As participantes são professoras em exercício na rede pública do 
Estado do Rio Grande do Sul e integraram-se ao primeiro curso de Pedagogia, 
na modalidade a Distância,1 da UFRGS. 

Ao longo do percurso, as professoras-alunas, após vivenciarem na prá-
tica2 como ocorre uma arquitetura pedagógica, embasaram-se teoricamente, 
estudaram, discutiram e realizaram ensaios docentes com a orientação do 
curso. A apresentação de uma experiência vivenciada e o registro do seu pro-
cesso neste artigo traz uma contribuição para pensar a formação de profes-
sores ao registrar o processo de aprendizagem de uma professora-aluna. Este 
processo	exigiu	metarreflexão	em	dois	âmbitos:	(1)	o	percurso	da	aprendiza-

1  O curso de Pedagogia a Distância da UFRGS – PEAD trata-se de um consórcio realizado entre a 
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FACED/UFRGS) e o centro de 
Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (CCE/UFSC). Este visa a graduar em 
nível superior professores já em exercício nas séries iniciais do ensino fundamental de escolas públicas 
estaduais e municipais do Estado do Rio Grande do Sul. 
2  “Vivenciar na prática” em razão de o PEAD estar ancorado no conceito de arquiteturas pedagógicas.
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gem;	e	(2)	a	ação	docente.	Neste	percurso	mostram-se	as	tentativas,	reflexões,	
dificuldades	e	soluções	propostas.	

Desta	forma,	este	artigo	assumiu	como	desafio	dar	relevo	ao	processo,	
a como3 se desenvolveu a experiência de uma aluna em um curso que susten-
tou seu trânsito entre teoria e práticas de arquiteturas pedagógicas. Por se 
constituírem	 em	 estruturas	 abertas,	 dinâmicas	 e	 flexíveis,	 foi-nos	 possível	
acompanhar	processos	que	mostram	ressignificações	em	curso,	na	realização	
de práticas docentes. É sobre este processo de construção e reconstrução de 
significados	para	a	prática	pedagógica	que	nos	propomos	trabalhar.

Arquiteturas Pedagógicas para a Educação a Distância:  
O Cenário e suas Perspectivas

O conceito de arquiteturas pedagógicas para a educação a distância 
tem sido explorado, discutido e construído no contexto educacional desde 
seu primeiro registro em meados de 2005 pelos pesquisadores vinculados ao 
curso de Pedagogia, na modalidade a distância da UFRGS (CARVALHO; 
NEVADO; MENEZES, 2005). Todavia, em razão de se apresentar como algo 
novo	e	em	movimento,	cedeu	espaço	a	possibilidades	de	interpretações	dife-
renciadas a partir da inicial. 

As	primeiras	discussões	sobre	a	necessidade	de	“um	novo	paradigma	
pedagógico”	surgiram	com	as	inquietações	dos	autores	CARVALHO	,	NEVA-
DO  e MENEZES  (2005, 2007, 2009a) com relação a:

(...) programas e estratégias educacionais pensados 
como ferramentas didáticas sem sustentação em teo-
rias curriculares interdisciplinares que têm diminuta 

3  A palavra “como” está marcada em itálico de maneira a enfatizar a característica principal do método 
utilizado, estudos de casos. 
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repercussão na formação de professores e consequen-
temente na alteração das práticas escolares. O efeito 
mais comum das ferramentas didáticas sem o aporte 
teórico é o seu uso como “receita” ou como mais uma 
“novidade”, logo adiante descartável. (CARVALHO, 
NEVADO E MENEZES 2005, p.2) 

A	partir	daí,	estudos	e	incursões	pedagógicas	foram	realizados	pelo	trio	
de autores, em busca de estratégias que sustentassem a necessidade de um 
novo paradigma pedagógico, há muito tempo advogado por PAULO  FREI-
RE  e sintetizado na Pedagogia da Autonomia (FREIRE , 1999). Articulado à 
perspectiva freireana, destacando-se ainda o encontro com outro autor, JEAN  
PIAGET , os autores pensaram um conceito que pudesse ter relevância para a 
formação de professores, numa dupla interface: teoria e prática.

Após uma série de artigos, workshops e estudos realizados na área (de 
2005 a 2009), os mesmos autores publicaram uma versão revisada e apro-
fundada no livro Aprendizagem em Rede na Educação a Distância, capítulo 
2, Arquiteturas pedagógicas para educação a distância (CARVALHO; MENEZES 
e	NEVADO,	2007).	Este	ressignifica	e	enfatiza	novamente	o	pressuposto	de	
uma arquitetura pedagógica como: 

(...) estruturas de aprendizagem realizadas a partir da 
confluência	de	diferentes	componentes	-	abordagem	
pedagógica, software educacional, internet, inteligên-
cia	artificial,	concepções	de	tempo	espaço	(...)	com-
pondo um trabalho artesanal, construído na vivência 
de experiências e na demanda de ação, interação e 
metarreflexão	do	 sujeito	 sobre	 os	 dados,	 os	 objetos	
e o meio ambiente socioecológico. Os pressupostos 
curriculares nesta perspectiva compreendem peda-
gogias	abertas	capazes	de	acolher	didáticas	flexíveis,	
maleáveis, adaptáveis e sob diferentes enfoques. 
(CARVALHO; MENEZES e NEVADO, 2007, p. 39) 
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A publicação trouxe, também, um elenco sob o qual estão ancorados 
os componentes fundamentais de uma arquitetura pedagógica: uma concep-
ção pedagógica forte e embasada, a sistematização metodológica do trabalho 
realizado e o suporte telemático. Cada um desses elementos possui a sua im-
portância para o processo, devendo ser articulados de maneira equilibrada. 
Ressalta-se, aqui, que o foco principal do conceito defendido por estes autores 
é	eminentemente	o	contexto	pedagógico.	Este,	que	se	expressa	em	ações	com	
vistas	a	oportunizar	situações	de	aprendizagem	no	cenário	da	prática	educa-
cional, de sala de aula, tanto presencial como a distância. Destaca-se, ainda, 
como arquitetura pedagógica a prática didática que se processa no cotidiano, 
ao se desdobrar o currículo. A expressão do conceito é de ordem da epistemo-
logia do ato pedagógico apoiado pelo uso das tecnologias emergentes.

Paralelo ao posicionamento citado existe outro entendimento sobre 
arquiteturas pedagógicas realizado por BEHAR , BERNARDI  e SILVA  
(2009). Embora com a mesma nomenclatura, o conceito propriamente dito 
se distancia da abordagem inicial de CARVALHO  et al. (2005, 2007). As 
autoras (BEHAR et al.,	 2009)	defendem	que	uma	arquitetura	 se	define	por	
“um sistema de premissas teóricas que representa, explica e orienta a for-
ma como se aborda o currículo e que se concretiza nas práticas pedagógicas 
pg.2”. Nesta perspectiva, as autoras elencam como prioritários os seguintes 
elementos: sistema organizacional, instrucional, metodológico e tecnológico. 
A interpretação atribuída nesta discussão remete ao currículo como um todo, 
tal como aborda ZABALA  (1998) e não propriamente à epistemologia do ato 
pedagógico, enfatizado por CARVALHO  et al. (2007). 

A partir do exposto, decidiu-se estabelecer um diálogo entre as duas 
perspectivas. Em tal diálogo, não se pretende realizar a comparação e a ava-
liação destas, mas sim agregar subsídios importantes para pensar o que se 
realizou como arquitetura pedagógica no curso de Pedagogia, na modalidade 
a	distância.	Paralelo	a	isso,	articular-se-á	a	relação	entre	estas	duas	visões	a	
uma experiência vivenciada no PEAD, ancorada no pressuposto de arquite-
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tura pedagógica fundamentada, sobretudo, na primeira concepção, de CAR-
VALHO  et al. 

As Perspectivas Divergentes e a Experiência Vivenciada

O PEAD, ao mesmo tempo em que pode ser caracterizado como um cur-
so de formação inicial de professores pode ser também considerado como de 
formação	continuada	de	professores.	Em	razão	dessa	especificidade,	o	projeto	
pedagógico do curso se organiza sob três pressupostos, conforme BORDAS , 
CARVALHO  e NEVADO  (2006, p.19):  

•	 Autonomia relativa à organização curricular, considerando as ca-
racterísticas	e	experiências	específicas	da	clientela	 	–	professores	
em serviço; 

•	 articulação entre prática pedagógica como elemento aglutinador 
dos demais componentes do currículo, constituindo-se em estraté-
gia básica do processo de formação de professores; e 

•	 articulação dos componentes curriculares entre si, no semestre e ao 
longo do curso.  

Esta concepção tem aproximação com o que BEHAR , BERNARDI  e 
SILVA  (2009) tratam por elementos organizacionais. Neste elemento, as au-
toras	entendem	que	estariam	contempladas	todas	aquelas	questões:

(...) intrinsecamente envolvidos na elaboração da pro-
posta pedagógica e sua culminância. Destacam-se os 
objetivos	e	finalidades	da	aprendizagem	a	distância,	a	
compreensão	do	tempo	e	do	espaço,	os	perfis	dos	su-
jeitos envolvidos no processo – o aluno, tutor e pro-
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fessor,	bem	como	a	definição	das	suas	competências	
e habilidades. Os aspectos organizacionais precisam 
estar em consonância com o Projeto  Político-Peda-
gógico da EAD e o Plano de Desenvolvimento Insti-
tucional no nível macro e com o Projeto Pedagógico 
de Curso no nível micro e os demais pressupostos 
que integram a gestão da EAD. Com a articulação dos 
planejamentos e de suas propostas será mais viável 
atender aos objetivos traçados. (BEHAR et al., 2009, 
p. 3)  

A preocupação, neste caso, é com o planejamento e com a estruturação 
da	proposta,	como	o	próprio	nome	enfatiza:	a	organização.	São	atenções	de	
ordem macro e gerenciais do projeto, incluindo a escolha da abordagem pe-
dagógica. Na outra ponta, os autores CARVALHO , MENEZES  e NEVADO  
(2007, p. 51) atribuem a força do conceito à sua realização como “concepção 
pedagógica forte”. Nesta perspectiva, o aprofundamento pedagógico é o des-
taque. Para os últimos autores, um dos pressupostos da arquitetura pedagó-
gica é o compromisso com a aprendizagem, é a adoção de pedagogias abertas 
capazes	de	acolher	didáticas	flexíveis,	maleáveis	e	adaptáveis.	E	nesta	ótica,	
destaca-se a pedagogia da incerteza, a qual sintetiza principalmente, mas não 
exclusivamente, as ideias de PAULO  FREIRE  e JEAN  PIAGET . A pedago-
gia da incerteza se assenta em cinco princípios de acordo com CARVALHO , 
MENEZES  e NEVADO  (2007, p. 38):

•	 Educar	para	a	busca	de	soluções	de	problemas	reais;	

•	 educar	para	transformar	informações	em	conhecimentos;	

•	 educar para a autoria, a expressão e a interlocução; 

•	 educar para investigação; 

•	 educar para a autonomia e a cooperação.   
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Com	a	finalidade	de	buscar	o	que	trata	a	pedagogia	da	incerteza	e	sua	
manifestação nas arquiteturas pedagógicas, apresentamos a realização de 
um tipo de arquitetura pedagógica baseada em projetos de aprendizagem. 
Quando mencionamos o trabalho realizado por projetos de aprendizagem, ou 
conforme FAGUNDES , MAÇADA  e SATO  (1999, p.15), “aprendizagem por 
projetos”,	estamos	referindo-nos	à	formulação	de	questões	pelo	autor	do	pro-
jeto, ou seja, pelo sujeito que vai construir o seu conhecimento, seja o aluno 
na escola sejam os alunos em curso de formação de professores. 

Nesta concepção, parte-se do princípio de que é a partir de conheci-
mentos prévios que o aprendiz movimenta-se, interage com o desconhecido 
ou	com	novas	situações,	para	se	apropriar	de	conhecimentos	específicos	–	seja	
nas ciências, nas artes, na cultura tradicional ou na cultura em transformação. 
Um	projeto	que	se	endereça	“para	aprender”	será	gerado	pelos	conflitos,	pe-
las	perturbações	no	sistema	de	significações	que	constituem	o	conhecimento	
particular do aprendiz. Metodologicamente, os projetos se apresentam com 
a formulação de problemas a partir das certezas provisórias e dúvidas temporá-
rias do pesquisador. De acordo com CARVALHO , MENEZES  e NEVADO  
(2007, p. 41), o primeiro passo é selecionar uma curiosidade, uma pergunta a 
qual,	para	fins	didáticos,	denomina-se	de	“Questão de Investigação”. Para PAU-
LO  FREIRE  (apud ALMEIDA  e STRECK , 2008, p. 319), a pergunta constitui 
o centro da “concepção problematizadora da educação”. A pergunta parte da 
curiosidade, sem a qual não pode haver verdadeira produção do conhecimen-
to. Compreende-se, aqui, como uma dimensão ontológica, vinculada à práxis 
do sujeito (ALMEIDA e STRECK, 2008). A curiosidade está associada à ação 
e	à	reflexão	dos	sujeitos	comunicantes	e	é	nesta	relação	dialética	que	se	esta-
belece entre o sujeito e o mundo que se realiza a indagação. A curiosidade é 
uma pergunta genuína que nasce da interrogação que o mundo faz ao sujeito. 

É neste ponto que as duas perspectivas, a de CARVALHO  et al. (2005; 
2007) e BEHAR  et al. (2009), divergem quanto às abordagens. A primeira 
perspectiva apresenta o conceito de arquiteturas pedagógicas como uma 
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forma aberta e possível de ser construída e reconstruída no processo. Deste 
modo,	não	há	como	definir	anteriormente	os	objetos	de	aprendizagem	nem	
mesmo os conteúdos; a segunda perspectiva defende que os aspectos instru-
cionais	e	metodológicos	devem	ser	cuidadosamente	definidos,	destacando	a	
construção de objetos de aprendizagem, para trabalhar a motivação e o inte-
resse. Por aspectos instrucionais e metodológicos as autoras entendem:

(...) elementos instrucionais, estão sendo consi-
deradas todas as formas e formatos da proposição 
dos conteúdos de ensino. Esses podem ser disponi-
bilizados através de recursos informáticos e demais 
ferramentas de aprendizagem, de forma isolada ou 
agregada. Independe-se o tipo de conteúdo. Esse con-
junto	de	elementos	deve	ser	cuidadosamente	definido	
para que, a partir deles, seja possível construir conhe-
cimento e desenvolver capacidades. Vislumbra-se, 
assim, a importância do processo de seleção de con-
teúdo, com destaque para a construção de objetos de 
aprendizagem,	a	fim	de	que	esses	sejam	trabalhados	
com motivação e interesse na proposta pedagógica 
como um todo. (...)  

(...) elementos metodológicos, estão as atividades, 
as formas de interação/comunicação a serem utili-
zadas, os procedimentos de avaliação adotados e a 
organização desse conjunto de elementos numa de-
terminada ordenação. (BEHAR et al., 2009, p. 03)

As	situações	abertas	e	flexíveis	de	aprendizagem	partem	da	curiosidade	
do	aluno	e	não	do	especialista	na	área	que	propõe	objetos	de	aprendizagem.	
Eis	um	ponto	importante	de	divergência	entre	as	concepções	estudadas.	

É necessário este esclarecimento em razão de que os projetos de 
aprendizagem, como arquitetura pedagógica, foram desenvolvidos pelas 
professoras-alunas do curso de Pedagogia em pauta. Por se tratar de processo, 
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a	exigência	que	se	impõe	para	análise	é	sua	realização	a	partir	de	um	caso.	
Escolheu-se de forma aleatória o projeto de uma professora-aluna para ser 
incorporado	neste	diálogo:	 “Projeto	de	Aprendizagem	–	A	cor	 influencia	o	
comportamento humano?”. Registra-se que este projeto foi desenvolvido por 
uma professora-aluna junto aos seus alunos, seguindo os princípios e modos 
que foram realizados no curso de formação. Aquilo que as professoras-alunas 
realizaram em suas práticas pedagógicas foi primeiro experienciado por elas 
no	curso.	Isso	tem	implicações	 importantes	do	ponto	de	vista	da	formação	
de professores, pois a experiência assistida por equipes docentes e no diá-
logo	com	os	pares	realiza-se	na	interface	do	que	propõe	o	curso	e	a	prática	
pedagógica. De modo que sua realização na prática pedagógica devolve uma 
avaliação da própria proposta do curso.

Na realização de projetos de aprendizagem, as professoras-alunas se 
reuniram em grupos por afetividade, o que proporcionou momentos de con-
versa	e	de	reflexão,	conduzidos	pela	equipe	docente	do	curso,	até	que	elas	
propusessem uma pergunta em comum. A partir da pergunta, foi criado um 
site na web	e,	neste	momento,	destacamos	o	que	supõem	as	arquiteturas	pe-
dagógicas no que diz respeito ao suporte telemático e tecnológico (CARVA-
LHO et al. 2005; 2007). Aqui, encontra-se mais uma divergência entre as duas 
concepções,	 anteriormente	 apresentadas.	 Para	 CARVALHO	 	 et al. (2005; 
2007) a utilização de uma variedade de suportes da web mobiliza aprendi-
zagens com exigências diferentes. Por isso, a equipe docente do curso optou 
pelo uso combinado de ambientes virtuais de aprendizagem, blogs, wikis, sites e 
outras ferramentas da web 2.0.4 Para BEHAR  et al. (2009), o suporte tecnológico é 
“a definição da plataforma tecnológica e suas funcionalidades (...).5  Estes 
ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) são propostos para fornecer su-
porte aos processos de ensino-aprendizagem na modalidade EAD”.

4  Web 2.0: Entende-se por este conceito um novo momento da web. Um momento em que os usuários 
deixam	de	ser	apenas	receptores	de	informações	para	interagir,	construir,	colaborar	e	a	compartilhar	
dados em rede. 
5  Grifos nosso.
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No	 projeto	 de	 aprendizagem	 sobre	 se	 a	 “cor	 influencia	 o	 comporta-
mento humano”, o acordo no grupo das professoras-alunas foi de que todas 
as componentes escrevessem, em uma página da web, as certezas provisórias e 
as dúvidas temporárias. Neste trabalho, as professoras-alunas foram acompa-
nhadas	pela	equipe	docente	do	curso	que	realizou	indagações	e	desafios,	me-
diando o processo de aprendizagem. A vantagem de se utilizar ferramentas 
livres é trabalhá-las e descobrir suas possibilidades, além de sugerir seu uso 
com os alunos das professoras-alunas. Analisando a produção deste grupo, é 
possível	identificar	as	construções,	os	envolvimentos	tecnológicos	como	su-
porte	e	apoio	no	desenvolvimento	do	desafio	proposto.	As	professoras-alunas	
utilizaram recursos tecnológicos para realizar atividades tais como: constru-
ção	de	mapas	conceituais,	agendamento	de	reuniões	síncronas,	utilização	de	
vídeos disponíveis e produções	autorais	com	a	ferramenta	wiki.

A partir da apresentação das perspectivas e do caso, é possível iden-
tificar	a	importância	do	cuidado	com	“o	pensar”	o	ato	pedagógico.	Este,	tão	
necessário quando se deseja (e se necessita) praticar uma educação liberta-
dora, que contraponha à perspectiva de educação bancária (estilo fast food), 
comentada nas obras de PAULO  FREIRE . 

Embora o entendimento das duas linhas teóricas apresente pontos 
em comum, tais como a preocupação com o planejamento pedagógico, a 
divergência é evidente quando se trabalha com a utilização das tecnologias 
articulada	 a	 uma	 proposta	 pedagógica	 aberta	 e	 flexível	 tanto	 no	 uso	 das	
ferramentas	quanto	nas	decisões	para	o	encaminhamento	de	projetos.	Para	
CARVALHO  et al. (2005, 2007) a preocupação que se destaca é com o ato 
pedagógico. Na abordagem de BEHAR  et al. (2009) a atenção se volta para 
questões	organizacionais,	gerenciais	e	de	planejamento	de	projeto	sustenta-
das numa plataforma digital. A proximidade, aqui, é com o conceito de design 
instrucional,	distanciando-se	do	que	foi	definido	originalmente	como	concei-
to de arquiteturas pedagógicas, que privilegia o ato pedagógico. 
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O Ensaio 

Para iniciar o trabalho sobre arquiteturas pedagógicas – de acordo com 
a concepção de CARVALHO  et al. (2007) – com as alunas de um polo foi 
proposta a seguinte atividade a distância:

Em pequenos grupos, elaborar uma atividade a ser desenvolvida com 
seus alunos. O planejamento dessa atividade, necessariamente, deve levar em 
conta: o material lido e discutido no SI VII6 e ter presente, no mínimo, três 
elementos considerados como constitutivos de um trabalho diferenciado.7 

As professoras-alunas  organizaram-se em grupos para iniciar a cons-
trução	dos	projetos	de	aprendizagem.	O	primeiro	calendário	de	desafios	às	
alunas-professoras previu a criação desta arquitetura pedagógica, sua testa-
gem e análise e discussão da ação desenvolvida junto aos alunos nas escolas. 

Mesmo	considerando	as	dificuldades	de	aplicação	no	final	do	ano	leti-
vo,	alguns	grupos	lograram	avançar	significativamente	neste	trabalho.	Princi-
palmente,	este	avanço	se	deu	em	razão	de	negociações	muito	criativas	com	as	
direções	das	escolas,	com	colegas	e	com	seus	alunos,	a	fim	de	se	adequarem	na	
escola à necessidade de uso mais intenso dos laboratórios, pelo período que 
viabilizaria a prática dos projetos de aprendizagem. Outros, ainda, apesar de 
não terem chance de usar os laboratórios de informática, foram criativos ao 
fazer uso de alternativas com tecnologias que envolveram fotos e vídeos.

Os trabalhos realizados pelas alunas-professoras foram orientados pela 
equipe docente de modo a contemplar três âmbitos para a realização dos pro-
jetos de aprendizagem: o uso de tecnologias digitais; o desenvolvimento da 
teoria de base e a aplicação metodológica para o trabalho, destacando objeti-

6  O material lido foi “Arquiteturas Pedagógicas para Educação a Distância”, versão revisada do artigo 
“Arquiteturas	Pedagógicas	para	Educação	a	Distância:	Concepções	e	Suporte	Telemático”,	original-
mente apresentado no XVI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação e publicado nos anais do 
simpósio. Cf. Carvalho, M. J. S., R. A. D. Nevado, et al. Arquiteturas pedagógicas para Educação a Dis-
tância:	concepções	e	suporte	telemático.	Anais		–	XVI	Simpósio	�rasileiro	de	Informática	na	Educação,	
v.1, p. 362-372. 2005.
7  Elementos constitutivos de um trabalho diferenciado – dinâmica trabalhada em aula presencial.
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vos e metas claramente, explicitando os conceitos e as competências a serem 
desenvolvidas.  

O	caso	escolhido	para	a	análise	não	reflete	um	modelo	a	ser	seguido	no	
desenvolvimento de uma arquitetura pedagógica. Entretanto, é uma proposta 
que evidencia a busca pela inovação por parte de uma professora-aluna , bem 
como	suas	angústias,	autocrítica,	medos	e	desafios.	

O Relato 

A análise deste percurso teve como fonte o portfólio de aprendizagem8 
de uma professora-aluna, disponibilizado na web, por meio da ferramenta 
blog.9 Este trabalho foi apresentado por ela no workshop de avaliação10 presen-
cial do curso. Outro momento que nos permitiu perceber a extensão de sua 
realização.

Ao iniciar sua postagem,11	 a	 professora-aluna	 descreveu	 o	 desafio	 o	
qual foi instigada a resolver. Ao realizar isso, a professora-aluna esclarecia os 
conflitos	e	os	problemas	que	encontrava	na	sua	escola.	Fazer	isso	encontra	a	
proposta de desenvolvimento de uma arquitetura pedagógica que implica a 
resolução de problemas, a autonomia e a autoria. Observe-se como a profes-
sora-aluna se expressa:

No dia 16 de dezembro, teríamos a apresentação de algo que comprovasse nosso 
crescimento no semestre que estava prestes a terminar. O que apresentar? Nos outros 
semestres esta sempre era a pergunta, mas logo vinha a solução. Desta vez não encon-

8  Portfólio de Aprendizagem: Registro de todas as evidências de aprendizagens de cada aluno. 
9  Blog: um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados posts. 
Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do 
blog, podendo ser escritos por um número variável de pessoas, de acordo com a política do blog.
10  Workshop de Avaliação:	momento	presencial	em	que	o	aluno	apresenta	uma	aprendizagem	signifi-
cativa do semestre em questão.
11   Endereço da postagem: http://malucostapead.blogspot.com/2010/01/lan-house-uma-aliada.html 
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trava respostas. Remoí esta pergunta uma semana inteira. O que fazer? Estava muito 
preocupada, pois não consegui colocar em prática as ‘arquiteturas pedagógicas’ na 
escola em que trabalho, por não ter ambiente informatizado. E as preocupações não 
pararam por aí, pois o estágio seria em cima destas ‘arquiteturas’. Logo deveria ser em 
um ambiente informatizado, e a maioria das escolas com ambiente informatizado não 
tem acesso à internet. 

Diante da situação-problema, “não ter acesso a um ambiente informatiza-
do”, a professora-aluna se viu instigada a buscar alternativas para resolvê-la. Para 
tanto,	 lançou	o	desafio	aos	alunos: “vamos fazer um trabalho de pesquisa na internet 
sobre aquecimento global?”. Embora esta forma contenha divergência com a propos-
ta	de	arquitetura	pedagógica	em	sua	realização,	a	professora-aluna	justifica	sua	
ação dizendo que este era um tema muito falado em aula e de interesse do grupo.

Cabe ressaltar que, ao relacionarmos o relato com a perspectiva de ar-
quitetura pedagógica defendida por CARVALHO  et al. (2005, 2007, 2009a), 
o ideal seria que o questionamento, a dúvida e, logo, a pergunta partissem do 
interesse dos alunos em vez de ter partido da professora-aluna. O ideal seria 
fazê-los pensar sobre os problemas socioambientais ocorridos no contexto 
atual, até que, de fato, chegassem a um questionamento para ser respondido, 
pesquisado	e	refletido	de	modo	que	um	novo	conhecimento	pudesse	ser	cons-
truído.	Ao	realizar	o	desafio	aos	alunos,	a	professora-aluna	assim	registrou:

Duas alunas disseram que já estavam com internet em casa e montaram seus grupos 
para se reunirem lá. Uma iria para a casa do pai no final de semana e poderia pesquisar 
e trazer na segunda. Outros três disseram que iriam a uma lan house.12 Perguntaram 
como deveriam entregar o trabalho, e eu disse que deveriam abrir uma página na in-
ternet e colocar tudo o que foi pesquisado para que outras pessoas pudessem utilizar 
essas informações. Um perguntou se o rapaz da lan house poderia ajudar, já que em 
um outro dia o mesmo ajudou a abrir o Orkut. Então eu disse:  – Porque não vamos 
todos para a lan house? - Como assim?! – Perguntaram.  – Vamos ter nossa aula na lan 
house, completei. 

12   Lan House: um estabelecimento comercial onde as pessoas podem pagar para utilizar um computa-
dor	com	acesso	à	internet	e	a	uma	rede	local,	com	o	principal	fim	de	acesso	à	informação.
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No relato da professora-aluna, percebe-se que os alunos sentiram-se 
motivados a utilizar este recurso. Nesta perspectiva, foi necessário cautela 
ao propor um trabalho de pesquisa utilizando recursos da web de modo que 
o foco não se concentrasse na ferramenta em si, mas, sim, na pesquisa e na 
construção que ela  possibilita. No planejamento foi de suma importância 
envolver e comprometer os alunos, no intuito de que eles  fossem autores e 
coautores de conhecimentos.

A professora-aluna registra o comportamento dos alunos: “A alegria foi 
geral”.  Observe-se	que	o	desafio	sobre	como	resolver	a	falta	de	computadores	
na escola foi motivador aos alunos e mobilizou aprendizagens importantes. 
O	 desafio	 proposto	 promoveu	 uma	 série	 de	 ações	 importantes,	 tais	 como		
articulações	de	rotas	e	trajetos,	negociações	de	datas,	trabalhos	em	equipe,	
organizações	financeiras	e	estruturais.	No	relato,	a	professora-aluna	destaca:

Às 14h levei 18 alunos para a lan house e pedi para uma tia nos acompanhar. O rapaz 
da lan house havia conseguido mais cadeiras para todos ficarem confortáveis. Na ver-
dade eu não sabia exatamente como proceder, fiquei um pouco atrapalhada por ser a 
primeira experiência. Mas, a primeira coisa que fiz foi explicar sobre a página que abri-
ríamos que era igual a minha, e mostrei meu pbworks. Eles ficaram maravilhados, pois 
encontraram seus trabalhos postados na página. Eu permiti que eles mexessem no site 
para matar a curiosidade. Disse-lhes que para abrir a página deveríamos ter um e-mail 
da turma, e foi o que fizemos. Logo todos queriam abrir o seu! Para facilitar o acesso 
entre os computadores, o rapaz retirou as divisórias. Pude assim me deslocar com mais 
agilidade. Os primeiros a fazer seus e-mails também foram ajudando os outros. Depois 
mostrei como abrir um pbworks. 

Estabelecer parcerias, certamente, foi uma estratégia fundamental para 
trabalhar com este grupo de alunos. Tanto a parceria com o dono da lan house 
quanto com os alunos garantiu parte do sucesso do trabalho. Nesta perspec-
tiva,	ao	refletir	sobre	o	relato	da	professora-aluna, foi possível ver como ela 
enfrentou	os	desafios	e	como	refletiu	sobre	o	seu	próprio	processo	de	apren-
dizagem. Esta análise foi registrada:
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O que eu queria observar eu consegui. A minha apresentação não seria sobre a página 
que abrimos ou a pesquisa que fizemos, mas sobre esta experiência que tivemos. Volto 
ao título da postagem, Lan House, uma aliada? Eu diria que sim. (...) Se tivéssemos 
começado no início do ano, trabalharíamos primeiro as curiosidades e o manuseio da 
máquina, com uma aula semanal ou quinzenal. Acredito que possamos fazer um belo 
trabalho, com a participação de todos. 

Certamente o tempo no qual permaneceram em interação no ambiente 
informatizado foi enriquecedor pela novidade, pelo fato de utilizarem as fer-
ramentas	tecnológicas	na	educação	e	pelas	articulações	realizadas.	A	reflexão	
sobre o processo, realizada pela professora-aluna, é algo que deve ser conside-
rado como um crescimento, na medida em que ela pôde tomar consciência da 
necessidade de um planejamento por etapas: apresentar o laboratório, traçar 
os objetivos e negociá-los com os alunos antes de irem para a prática. Diante 
disso, a professora-aluna observa:

O mundo se renova e cria novas formas para que todos possam usufruir de suas ino-
vações. Apenas as escolas continuam sem renovação. Não adianta reciclarem os pro-
fessores, se eles não têm como aplicar suas ideias. Se eu tivesse um notebook e um data 
show daria aulas maravilhosas. Geografia seria apaixonante. Mas dizem que sonhar 
não paga imposto, mas frustra, porque tu teres o conhecimento e não poder usar, que é 
muito pior. O rapaz da lan house disse que poderia colocar um aparelho que interliga 
os computadores e facilitaria o acesso dos alunos. Sei que, se conversássemos com os 
atendentes das lan houses, poderíamos ter mais colaboração, porque também estaría-
mos ajudando a expandir seu negócio. (...)

Por meio do relato de experiência da professora-aluna, vimos a impor-
tância de formação dos professores, pois, se não fossem o trabalho e embasa-
mento	oportunizados	no	curso	e	o	desafio	de	criar	uma	arquitetura	pedagógica	
com os seus alunos, talvez esta experiência na lan house não tivesse ocorrido. A 
lan house é um recurso disponível na sociedade e em razão da sua disseminação 
pelo país com custo baixo para o usuário, por vezes, pode ser aproveitado em 
benefício de estudantes. Todavia, nosso interesse foi mostrar uma possibili-
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dade na falta de alternativa melhor. Entendemos que o ideal seria as escolas 
disporem de recursos tecnológicos para atender aos professores e aos alunos. 

Considerações Provisórias

Nossa proposta é destacar como a vivência prática do conceito de arqui-
teturas pedagógicas em um curso de formação de professores oportunizou 
ressignificação	na	prática	pedagógica	de	uma	professora-aluna.	O	objetivo	da	
análise não foi realizar um julgamento sobre o certo e o errado, tampouco apre-
sentar uma proposta modelo de arquiteturas pedagógicas. Nosso propósito foi 
trazer elementos concretos de realização de uma arquitetura pedagógica na 
interface entre sua realização no curso e sua aplicação na prática pedagógica 
de	uma	aluna-professora.	Ao	mesmo	tempo	registramos	os	desafios,	as	ideias	e	
as	realizações	desta	aluna-professora	e	seu	grupo	de	estudantes.	

O desdobramento da formação no campo aconteceu desde o primeiro 
desafio	com	o	qual	esta	aluna-professora	se	deparou	ao	oportunizar	a	vivência	
de uma arquitetura pedagógica em sua sala de aula; a experiência vivenciada 
ao longo do curso envolveu a própria prática desta metodologia, e este fato 
foi fundamental para que aquilo que se realizou no curso se desdobrasse com 
sucesso na sala de aula. 

As arquiteturas pedagógicas são relevantes, como proposta metodo-
lógica,	 porque	pressupõem	desafio,	 pesquisa,	 construção	de	 conhecimento	
e autoria com o uso das tecnologias digitais livremente disponíveis. O que 
mostramos é a sua prática na dupla interface entre o que se realiza no curso 
e o que se desdobra junto aos alunos nas escolas. Por isso defendemos que 
as arquiteturas pedagógicas, do modo como foram concebidas conceitual e 
originalmente, são uma metodologia de ordem da prática pedagógica e, como 
tal, imprescindíveis na formação de professores.
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CAPÍTULO 14

Práticas pedagógicas em 
transformação: contribuições  
da interdisciplina Representação 
do Mundo pela Matemática  
Alexandre Ramos de Araujo e Rosane Aragón 

Introdução

Entre os assuntos discutidos, atualmente, no campo educacional está a 
qualidade dos cursos na modalidade a distância, os quais, na sua grande parte, se 
utilizam de tecnologias para a interação entre alunos e professores. Entre as várias 
opções	de	graduação	oferecidas	a	distância,	a	área	que	mais	oferece	opções,	no	�rasil,	
é a formação de professores, segundo os Indicadores Sobre a Educação Superior1, 

 703 cursos de licenciaturas estão em funcionamento e 223 cursos de bachare-
lado. Entre os motivos para esta grande diferença, destacamos a necessidade 
de formação de professores que já atuam nas salas de aulas sem a devida cer-
tificação.	Para	responder	às	demandas	de	formação	de	professores	em	serviço,	
a FACED/UFRGS implantou em agosto de 2006 o curso de Licenciatura em 
Pedagogia  – Ensino a Distância (PEAD),2/ 3 para professores de escolas públi-

1 Disponível em  http://emec.mec.gov.br. Acesso em  25 nov. 2011.
2 Curso coordenado pelas professoras Rosane Aragón de Nevado e Marie Jane Carvalho Soares.
3 Este capítulo é uma versão revisada do artigo Práticas Pedagógicas em Transformação: Arquiteturas pedagó-
gicas na formação matemática de professores das séries iniciais originalmente apresentado no V Workshop de 
Arquiteturas Pedagógicas para Suporte à Educação a Distância Mediada pela Internet e publicado nos 
anais do workshop. Cf. Araujo, A.R., Nevado, R.A. Práticas Pedagógicas em Transformação: Arquite-
turas pedagógicas na formação matemática de professores das séries iniciais. Anais - V Workshop de 
Arquiteturas Pedagógicas para Suporte à Educação a Distância Mediada pela Internet. Disponível em  < 
http://www.ccae.ufpb.br/sbie2010/anais/WAPSEDI.html>. Acesso em  20 nov. 2011
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cas, com o princípio “de preparar professores para a recriação das práticas ao 
ampliar o conhecimento e o pensamento sobre o fazer pedagógico” (NEVADO, 
CARVALHO, MENEZES, 2007).

Neste contexto, é interessante pensar na formação matemática, apre-
sentada num curso de pedagogia a distância, uma vez que na maioria dos 
cursos	de	pedagogia,	são	proporcionadas	poucas	discussões	sobre	a	aprendi-
zagem da matemática nas séries iniciais (CURI, 2004). 

 Nesse trabalho, apresentamos um recorte de uma pesquisa de mestrado  
sobre as mudanças das práticas pedagógicas de professoras de séries iniciais e 
alunas do PEAD, decorrentes da utilização de objetos de aprendizagem. 

Na seção dois, apresentamos a interdisciplina Representação do Mun-
do Pela Matemática e alguns exemplos de materiais utilizados nas atividades 
propostas.	Na	 seção	 três,	 analisamos	 situações	 experenciadas	pelas	 alunas	
do	curso,	segundo	a	arquitetura	pedagógica	proposta	e,	finalmente,	na	seção	
quatro,	apontamos	conclusões	ancoradas	nos	dados	e	análises	desenvolvidas.

A Interdisciplina, Representação do Mundo pela Matemática

 Para que exista comunicação entre os saberes e interdisciplinaridade, a 
grade curricular do curso não foi organizada em disciplinas, como na maioria 
dos cursos. Optou-se pela criação de eixos temáticos. Os eixos articulam as 
atividades do semestre, os conhecimentos teóricos e práticos. Sua principal 
função é mostrar a direção do foco da abordagem em cada atividade ou conte-
údo	específico.	CARVALHO	,	�ORDAS		e	NEVADO		(2005,	p.154)	apresen-
tam que os eixos devem “ser pensados como direções político-filosóficos”. Cada eixo 
articulador corresponde a um semestre letivo, num total de nove eixos. 

Os eixos são desdobrados em interdisciplinas, as quais devem ser com-
preendidas, conforme NEVADO , CARVALHO  e MENEZES  (2007) não 
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como uma disciplina, mas como um campo de abordagem de um tema amplo, 
o qual apresenta várias possibilidades de enfoque temáticos. Além de apre-
sentar atividades relacionadas a outras interdisciplinas.

No eixo 4 são desenvolvidas as disciplinas que discutem projetos para 
ambientes educacionais, entre elas a interdisciplina na qual as professoras-professoras-
-alunas	 discutem	 seus	 conhecimentos	 e	 concepções	 sobre	 matemática	 e	
sobre aprendizagem matemática. A seguir apresentaremos os princípios fun-
damentais desta interdisciplina.

A interdisciplina Representação do Mundo pela Matemática foi desenvolvida 
em um semestre com um total de 105 horas e 3 encontros presenciais, planeja-
da	com	o	objetivo	de	qualificar	o	trabalho	dos	professores	em	formação,	con-
tribuindo com recursos digitais, não digitais e alternativas que permitissem 
às professoras-alunas repensarem seu trabalho com a intenção de aprimorá-
-lo no futuro. (BASSO, 2008)

Na perspectiva de dar uma dimensão diferente à forma pela qual um 
grande número de professoras apresenta a matemática aos seus alunos, os 
trabalhos de desenvolvimento de materiais educativos, seleção de conteúdos 
a	serem	abordados	e	definição	de	objetivos	foram	construídos	no	sentido	de	
proporcionar ao docente um momento de aprendizado de matemática e a 
construção de uma concepção sobre como os alunos aprendem matemática 
baseada em uma metodologia interativa e problematizadora.

Para que esta proposta atingisse o objetivo nesta interdisciplina, os ma-
teriais produzidos deveriam ser capazes de estimular as professoras-alunas 
a desenvolverem seus próprios materiais (que usarão em suas salas de aula). 
Para isso, a equipe de desenvolvimento, composta por 20 professores e estu-
dantes de matemática, sob a coordenação do prof. Dr. Marcus Basso, procu-
rou criar materiais digitais que não se assemelhassem a livros impressos, mas 
que	de	forma	coerente	refletisse	os	pressupostos	do	curso	promovendo,
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[...]	situações	de	aprendizagem	interativas,	utilizan-
do-se criativamente das TICs. Os materiais produzi-
dos para apoio ao curso não se limitaram à seleção 
e encaminhamento de longos textos a serem lidos e 
comentados pelos alunos, mas sim buscaram ensejar: 
O envolvimento efetivo dos professores-alunos em si-
tuações	problemáticas;	A	construção	de	novo	conhe-
cimento; O desenvolvimento do raciocínio crítico na 
busca	de	soluções	criativas;	A	adaptação	dos	conteú-
dos aos problemas locais; A discussão presencial ou 
via rede, entre os professores-alunos, inclusive com 
os demais professores colegas de escola; A elaboração 
de projetos de aprendizagem a serem desenvolvidos 
pelos professores-alunos em suas próprias classes. 
(NEVADO, CARVALHO E MENEZES, 2007, p.17) 

Nesse contexto, foram desenvolvidas as atividades a serem propostas 
na interdisciplina, tendo como pressuposto epistemológico, segundo BASSO  
(2008), a psicologia cognitiva, com ênfase na epistemologia genética de JEAN  
PIAGET  e a teoria dos Campos Conceituais de GERARD  VERGNAUD . 
Como	suporte	bibliográfico	básico,	foi	utilizado	a	obra	Teachers Implications of  
Piaget Research, escrita por Richard W. Copeland, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais e os Parâmetros Curriculares da Irlanda e Estados Unidos.

Para facilitar a organização desses materiais, a interdisciplina foi divi-
dida	em	três	grandes	blocos,	chamados	de	módulos:	Classificação	e	Seriação	
(CS),	Números	e	Operações	(NO)	e	Espaço	e	Forma	(EF).	Conforme	LIMA		
et al (2008),	 no	 primeiro	módulo,	 classificação	 e	 seriação,	 as	 professoras-
-alunas	 	 trabalharam	 com	os	 conceitos	 de	 classificação	 e	 seriação,	 tópicos	
básicos para a aprendizagem da matemática, pois leva o aluno a estabelecer 
relações	entre	conjuntos,	noções	de	quantificação	e	a	compreender	os	siste-
mas	de	numeração.	Em	números	e	operações,	os	conceitos	trabalhados	foram	
as	 quatro	 operações	 	 –	 adição,	 subtração,	multiplicação	 e	 divisão	 em	uma	
abordagem da Teoria dos Campos Conceituais de VERGNAUD  (1990), que 
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trata a operação como um conjunto informal e heterogêneo de problemas, 
situações,	conceitos,	 relações,	 estruturas,	conteúdos	e	operações	de	pensa-
mento, conectados uns aos outros e, provavelmente, entrelaçados durante o 
processo	de	aquisição.		Por	fim,	no	módulo	espaço	e	forma	discutiu-se	a	ma-
neira	de	ver	o	mundo,	topologia	e	outras	noções	importantes	para	a	formação	
do pensamento geométrico.

A Figura 1 ilustra a dinâmica que articula os conceitos trabalhados na 
interdisciplina.	Os	balões	com	contorno	destacado	são	os	módulos	tratados	
na	interdisciplina.	Os	conceitos	apresentados	nos	balões	com	linha	contínua	
sem negrito são os que foram diretamente abordados, envolvidos em ativida-
des	obrigatórias;	os	balões	com	contorno	tracejados	apresentam	os	conceitos	
que foram abordados mais pontualmente, usados em exemplos e foco de in-
tervenções	e	ações	específicas.	

Figura 1 - Organização das temáticas e conceitos centrais da interdisciplina. Lima et  al (2008).
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Cada módulo é composto por atividades obrigatórias e complemen-
tares, que foram disponibilizadas às alunas-professoras semanalmente. As 
obrigatórias consistiam em desenvolver uma nova atividade baseada em ou-
tra apresentada pelo curso, objetos interativos ou em textos. Essas ativida-
des, desenvolvidas pelas alunas-professoras, deveriam ser aplicadas em sala 
de	aula	com	seus	alunos	e	posteriormente	relatadas	quanto	às	dificuldades	
e	às	alterações	baseadas	na	prática.	Após	esse	processo,	os	relatos	deveriam	
ser publicados de forma online nos wikis. Segundo MARTINS , SERES  e BAS-
SO  (2008, p.203) a escolha por trabalhar com um wiki se deu pelos seguintes 
motivos:

•	  É uma ferramenta livre que poderia ser utilizada posteriormente 
com seus alunos;

•	  é diferente do utilizado por outras disciplinas, o que proporciona-
ria a apropriação de diferentes recursos virtuais de aprendizagem;

•	  possui uma ferramenta de histórico que permite aos docentes e 
tutores acompanhar a produção de cada aluno;

•	  pode ser colaborativo, ou seja, possibilita o desenvolvimento de 
trabalho coletivo, por sua estrutura. 

As postagens eram analisadas e comentadas pelos tutores, que expres-
savam a qualidade do trabalho, elogiando o desenvolvimento das professoras-
-alunas ou solicitando que a atividade fosse reorganizada, tendo em vista que 
o curso trabalha com uma metodologia interativa e problematizadora. 

Essa	metodologia	pressupõe	 a	permanente	 troca	de	
ideias e experiências entre, docentes, tutoras e alunos 
(as)	de	maneira	que	um	processo	de	reflexão	e	tomada	
de consciência de seu próprio processo de aprendiza-
gem sejam desencadeados e favoreçam a construção 
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de conhecimentos referentes aos temas e conceitos de 
Matemática que serão tratados na interdisciplina4

Além das atividades obrigatórias, as professoras-alunas tinham a opor-
tunidade de realizar as atividades complementares, as quais se constituíram 
no estudo de temas não obrigatórios da interdisciplina ou aprofundamento 
de conceitos trabalhados nas atividades obrigatórias.

 A seguir apresentaremos duas atividades realizadas pelas professoras-
-alunas do PEAD. 

A primeira atividade foi apresentada no bloco Espaço e Forma e convida 
o usuário a “passear” pelo site Google.maps  e conhecer as possibilidades que 
esta ferramenta oferece. Após a exploração do site, as professoras-alunas são 
solicitadas a localizar suas cidades de origem, discutir as escalas e traçar rotas.

Após a interação das professoras-alunas com a ferramenta algumas 

possibilidades e questionamentos são apresentados, como se vê no Quadro 1.

A segunda atividade que destacamos é o Empilhando Cubos5, um obje-
to que permite a representação bidimensional de uma construção com cubos. 
Neste objeto é possível desenhar uma composição de cubos e visualizar sob 
os diferentes pontos de vista (Figura 2).

	Ao	observarmos	as	representações	dos	diferentes	pontos	de	vista	de	
uma mesma composição, não é evidente que os diferentes desenhos perten-
çam à mesma composição de cubos. 

A utilização do Empilhamento de Cubos pode ser paralela ao de folhas 
quadriculadas,	assim,	trabalha-se	com	representações	verbais,	da	ação,	pictó-
ricas e computacionais. 

4 Apresentação realizada pelos docentes no primeiro encontro presencial. Disponível em  <http://www.
pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo4/matematica/apresentacao/pead_eixo4_matematica.pdf>. Acesso 
em  14 ago. 2009.
5 Disponível em  <http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo4/matematica/objetos/cubinhos_
pead.htm>.  Acesso em out 2009.



Aprendizagem em rede na educação 
a distância: práticas e reflexões302

Quadro 1: Possibilidades e questionamentos.

Pense nas seguintes questões: Qual a diferença (além da distância) entre 
os dois trajetos? Quando falamos em endereços (de casas, empresas, etc) 
que fatores devemos levar em consideração para determinar a menor dis-
tância entre dois lugares?

Para entender melhor a diferença entre ligar dois pontos em uma 
folha e traçar o trajeto entre dois lugares num mapa brinque com o jogo 
que está disponível no site da Nova Escola chamado “Daqui pra lá de lá pra 
cá”. Para jogar clique aqui.

Nas primeiras séries do Ensino Fundamental as crianças conhecem 
mapas do seu bairro, da sua cidade e até do seu estado. A tecnologia atual 
nos permite trabalhar com esses mapas sem mimeografar mapas e pedir 
pra pintar.

Os mapas do Google.maps não possuem legenda, então entender ple-
namente o mapa depende da interpretação do observador. 

Depois de navegar por essa ferramenta poste no pbwiki individual o 
que você quiser. Você pode postar as respostas dos questionamentos des-
sa atividade, uma sugestão de atividade que pode ser resolvida pelos seus 
alunos usando o Google.maps,	as	dificuldades	que	você	teve	para	navegar,	
as	imagens	dos	mapas	que	você	fez...	enfim...	esta	postagem	é	livre!	

Publique no pbwiki individual com link no webfólio. 
 

Na página do curso estão disponíveis todas essas atividades, além de 
outros	materiais	como	textos,	objetos,	 vídeos	e	 sugestões	de	 trabalho	com	
material dourado, ábaco, entre outros.  Este banco de atividades conta com 
344 propostas de atividades elaboradas para desenvolver conceitos matemá-
ticos desenvolvidos na interdisciplina.
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Figura	2	–	Rotações	do	objeto	construído.	Fonte:	Site	do	curso6.

Análise de Dados

O	objetivo	da	interdisciplina	foi	qualificar	o	trabalho	das	professoras-
-alunas contribuindo com materiais e alternativas que permitissem às pro-
fessoras-alunas repensarem seu trabalho com a intenção de aprimorá-lo no 
futuro.	A	interdisciplina	parte	da	hipótese	que	ao	vivenciar	e	refletir	sobre	
sua posição de professora, a professora-aluna reconstrói suas estruturas, re-
organizando	suas	concepções	e	metodologias.

Para	compreender	as	contribuições	da	interdisciplina	no	trabalho	em	
sala de aula das alunas-professoras foram analisados os registros nos ambien-
tes	 virtuais	 do	 curso,	 entrevistas	 com	 as	 alunas-professoras	 e	 observações	

6 Disponível em  <http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo4/matematica>. Acesso em  07 set. 
2009.
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de aulas das professoras-alunas. Tais dados foram examinados tendo como 
objetivo	verificar	a	repercussão	da Interdisciplina Representação do Mundo pela 
Matemática nas práticas pedagógicas de professoras, alunas do PEAD, das 
séries iniciais do Ensino Fundamental, considerando quatro categorias ca-
racterísticas desta prática, dentro do contexto do PEAD: contextualização 
com a realidade do sujeito e com a vida cotidiana, atividades cooperativas, 
conexões	entre	temas	matemáticos	e	outras	disciplinas	e	utilização	de	mate-
riais concretos.

Na	categoria	que	aborda	Conexões	entre	temas	matemáticos	e	outras	
disciplinas, foi analisado como as alunas-professoras realizaram as articula-
ções	entre	temas	matemáticos	e	outras	disciplinas	nas	atividades	propostas	
aos seus alunos. 

O comentário abaixo, extraído de um dos ambientes virtuais do curso 
é	um	exemplo	de	atividade	elaborada	a	partir	das	intervenções	realizadas	na	
interdisciplina:

Uma das atividades que consegui globalizar estas duas Interdisciplinas [Representa-
ção do Mundo pela Matemática e Representação do Mundo pelos Estudos Sociais] foi 
o uso do Google.maps  , que ao mesmo tempo em que trabalhei Matemática enfoquei Es-
tudos Sociais, localização de pontos cardeais, fazendo o caminho percorrido da Escola 
para suas casas, tendo a seguir uma continuidade com a observação dos municípios 
vizinhos do Vale dos Sinos. (Síntese de Aprendizagem  – jul/2008)

Nesse caso, a professora-aluna utilizou um recurso da web para traba-
lhar conceitos matemáticos: distâncias e coordenadas cartesianas, articu-
lados com conceitos de estudos sociais: localização e pontos cardeais. Essa 
integração das disciplinas proporcionou ao aluno uma situação na qual seus 
conceitos matemáticos e seus conceitos de estudos sociais são utilizados em 
conjunto, articulando diferentes esquemas para a resolução do problema.

	Essas	professoras-alunas	desenvolveram	conexões	entre	temas	mate-
máticos e outras áreas do conhecimento de forma consistente, conseguindo 
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assimilar em sua prática um dos pressupostos do curso de Licenciatura em 
Pedagogia, a articulação entre os componentes curriculares. Essa assimi-
lação pode ser explicada pelo processo da aprendizagem por experiência7, 

	onde	o	professor,	vivendo	o	papel	de	aluno,	ressignifica	o	papel	de	profes-
sor. Podemos compreender como uma espécie de espelho, que, ao vivenciar o 
papel de aluno, a aluna-professora passa a visualizar também sua ação como 
professora.	Ao	refletir	sobre	sua	posição	de	professora	a	aluna	reconstrói	suas	
estruturas,	reorganizando	suas	concepções	e	metodologias.

Outra contribuição da utilização dos recursos da interdisciplina Repre-
sentação do Mundo pela Matemática foi a exploração de materiais concretos

Segundo a Epistemologia Genética de JEAN  PIAGET  (1990), crianças 
com idades entre sete e doze anos caracterizam-se pelo aparecimento das 
operações,	as	ações	em	pensamento;	nesta	fase	as	crianças	ainda	dependem	
dos	objetos	manipuláveis	para	que	as	ações	se	constituam	em	conceitos.	Por	
essa razão, elas podem não conseguir apropriar-se de um conceito quando não 
são utilizados materiais manipuláveis. Portanto, a utilização de tais materiais 
poderá contribuir para o aprendizado dos alunos, não se constituindo em um 
simples exercício mecânico de repetição que, por não ser compreendido, não 
será	utilizado	em	situações	reais	pela	criança.

As postagens realizadas pelas professoras-alunas nos ambientes virtu-
ais utilizados pelo curso mostram que conseguiram desenvolver atividades 
com materiais manipuláveis para iniciar o processo de construção de concei-
tos matemáticos. 

Um exemplo é a postagem da professora-aluna B explicando a propos-
ta de uma atividade de como explorar com seus alunos o objeto Fábrica de 
Cubos. 

7 A aprendizagem por experiência é desenvolvida, na prática cotidiana do docente, vivendo cada situ-
ação real numa sala de aula no papel de professor ou de aluno.
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Utilizaria	caixas	de	fósforos	pequenas	para	que	fizessem	uma	cons-
trução e pediria que a representassem no papel. Talvez, antes, solicitasse 
que modelassem em argila, também. Meus objetivos seriam os de esti-
mular a que olhassem a construção por vários lados ou vistas e depois 
relacionaria com  a forma como olham o entorno da escola. Pediria que 
representassem alguma coisa que faz parte da paisagem onde a escola se 
encontra das três maneiras. Como eles a veem , inicialmente, depois uma 
vista de cima e uma de lado. Maio/2008.

Síntese dos resultados

Durante este trabalho observou-se que a interdisciplina Representação 

do Mundo pela Matemática apresentou atividades de aprendizagem que envolve-

ram os conceitos matemáticos trabalhados nas séries iniciais, permitindo um 

papel ativo das professoras-alunas no sentindo de confrontar suas práticas 

pedagógicas com os conceitos abordados durante a interdisciplina. 

Em relação à contextualização com a realidade do sujeito e com a 

vida	cotidiana	foi	possível	verificar	que	todas	as	professoras-alunas,	pesqui-

sadas neste trabalho, desenvolvem atividades que apresentam alguma forma 

de	 contextualização	 dos	 conceitos	matemáticos.	 Verificamos	 que	 algumas	

professoras-alunas	 trabalham	 com	 situações	 do	 cotidiano	 dos	 alunos	 com	

o objetivo de dar um sentido para os conceitos matemáticos, possibilitan-

do maior compreensão por parte dos alunos. Mesmo as professoras-alunas 

considerando	que	é	preciso	inovar	nas	aulas	e,	em	várias	situações	propondo	

atividades	que	alcançam	essa	ideia,	afirmam	que	contextualizar	é	uma	tarefa	

difícil,	que	exige	muita	reflexão	e	apoio,	já	que	em	toda	a	formação	anterior	ao	

PEAD aprenderam matemática completamente fora de contexto.  Para elas, a 
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possibilidade de contextualização é algo novo, iniciado no âmbito do PEAD, 

mas ainda em construção. 

Em relação ao trabalho cooperativo foi possível observar que as pro-

fessoras-alunas envolvidas nesta pesquisa, realizaram propostas de ativida-

des de grupo,  com diferentes níveis de troca. Ainda que a maior parte das 

propostas realizadas com os alunos seja caracterizada pelas trocas simples 

e colaborativas em detrimentos das cooperativas, as professoras-alunas re-

conhecem	a	importância	da	promoção	das	situações	que	proporcionam,	aos	

alunos, a possibilidade de trocas com os colegas, o que antes da interdisci-

plina não era valorizado. Dessa forma, é possível dizer que a interdisciplina 

fomentou a criação de atividades em grupo e suscitou um processo de apro-

priação das professoras-alunas sobre as práticas cooperativas nas aulas de 

Matemática. 

Quanto às atividades que articulam os temas matemáticos com outras 

disciplinas foi possível observar que as professoras-alunas reconhecem a ne-

cessidade e a importância da realização de projetos que articulem diferentes 

disciplinas. Estas professoras-alunas encontram-se em um processo de de-

senvolvimento	contínuo	em	que	suas	concepções	sobre	a	articulação	entre	

temas	matemáticos	e	outras	disciplinas	estão	se	modificando.	Este	avanço	é	

evidenciado pelo movimento das propostas inicialmente desarticuladas, em 

direção	 à	busca	de	 articulações	 a	 cada	nova	 experiência	de	 aprendizagem,	

como alunas ou professoras. 

Em relação à utilização de materiais concretos nas aulas, foi observa-

do que estes materiais foram utilizados por todas as alunas-professoras para 

iniciar o processo de construção de conceitos matemáticos, ainda que parte 

das atividades propostas aos alunos mostre a crença em que o conhecimento 

está no simples fato de utilizar objetos e não nos processos operativos, em 

ações	ou	pensamentos.		No	entanto,	outra	parte	das	atividades,	igualmente	
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significativa,	consegue	concretizar	as	situações	trabalhadas	em	sala	de	aula	

com materiais concretos, trazendo para as aulas de matemática, objetos que 

os alunos manipulam no seu cotidiano, como sucatas, encartes de jornais e 

jogos. Para elas, a utilização destes materiais é importante, pois é necessário 

respeitar o desenvolvimento cognitivo do aluno. Demonstraram compreen-

der	a	importância	da	manipulação	de	objetos,	levando	o	aluno	a	refletir	sobre	

suas	ações,	demonstrando	consciência	das	suas	ações	e	da	apropriação	de	no-

vos conceitos.

Além	das	mudanças	nas	práticas	pedagógicas	foi	possível	verificar	que	

a interdisciplina Representação do Mundo pela Matemática proporcionou às alu-

nas-professoras,	uma	mudança	de	suas	concepções	sobre	matemática.	Para	

a maioria das alunas-professoras, que participaram como sujeitos nesta pes-

quisa, o estudo de matemática se resumia a aprender a contar e fazer cálculos. 

A interdisciplina, a partir das leituras propostas e atividades desenvolvidas, 

suscitou uma nova visão sobre a matemática, concebida como uma disciplina 

de	utilidade	prática	e	necessária	para	resolver	situações	do	nosso	cotidiano.	

Esta mudança é resultado de uma proposta na qual as professoras-

-alunas		participaram	ativamente	nas	construções	dos	conceitos	matemáti-

cos, vivenciando o papel de aluna e de professora.  Tal experiência propor-

cionou a todas as alunas-professoras pesquisadas a oportunidade de colocar 

em prática as atividades apresentadas na interdisciplina Representação do Mun-

do pela Matemática, em suas salas de aula. Esta reconstrução é o resultado da 

apropriação de novas práticas metodológicas pelas professoras-alunas. 

Ao implementarem as atividades com seus alunos, as professoras-alu-

nas tiveram a oportunidade de analisar os resultados obtidos, o que permitiu 

uma	reflexão	sobre	suas	concepções	de	aprendizagem	e	de	práticas	docentes	

capazes de promover a aprendizagem matemática.

Entendemos que o fato de elaborar uma atividade e de implementá-
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-la	seja	uma	condição	necessária,	ainda	que	possa	não	ser	suficiente,	para	a	

transformação	das	concepções	sobre	aprendizagem	de	um	professor	e	para	

a prática reflexiva e inovadora. Ao interessar-se pela atividade e seus resulta-

dos, a professora-aluna analisa e pode retirar da situação elementos que são 

interessantes, conforme o estágio em que ela se encontra, reconstruindo seus 

conceitos num patamar diferente da ação inicial. 

Pode-se dizer que a metodologia utilizada na interdisciplina Representa-

ção do Mundo pela Matemática repercutiu nas aulas destas professoras-alunas, con-

solidando a necessidade de interação dos alunos e de atenção ao pensamento, 

mostrando que esta disciplina não se resume a fazer contas e decorar algoritmos.

Acreditamos	que	as	contribuições	desta	interdisciplina	ultrapassam	

nossos ambientes virtuais onde as alunas-professoras postaram seus traba-

lhos	e	registraram	suas	ideias.		A	consolidação	destas	contribuições	pôde	ser	

vista nas salas de aula das professoras-alunas quando seus alunos conseguem 

resolver seus problemas do cotidiano utilizando conceitos matemáticos, tra-

balhando	em	equipe	e	estabelecendo	relações	com	outras	disciplinas,	trans-

formando as atividades das aulas de matemática em atividades interessantes, 

podendo chegar a mesma conclusão da professora-aluna C que registrou no 

seu Portfólio de Aprendizagens: “Eu adorei as atividades de Matemática (achei que 

jamais diria isso!)”.
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CAPÍTULO 15
Mudança de concepção sobre  
a formação a distância:  a visão  
de estudantes do projeto PEAD
Celi Lutz e Rosane Aragón

Introdução

Com a aprovação da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional	(LD�	nº	9.394/1996),	fica	reafirmada	no	�rasil	a	necessidade	de		(re)
pensar a formação de professores, principalmente de docentes com atuação 
nos primeiros anos da Educação Básica, que lecionam sem possuir formação 
em nível superior.

Nesse panorama de incentivo  à formação de professores, a educação a 
distância	(EAD)	tem	encontrado	uma	grande	expansão,	notadamente	no	final	
da década de 90 e nos anos seguintes, com a criação de sistemas cooperados 
ou de redes1 e, principalmente, com as iniciativas do Programa Pró-Licencia-
tura2 e a Universidade Aberta do Brasil (1995). 

Conforme PRADO  e AL,MEIDA  (2009, p. 66), mesmo havendo um 
consenso sobre a necessidade da formação continuada, o uso da EAD nessa 
formação	pode	ocorrer	segundo	diferentes	concepções	pedagógicas.	Pode-se	

1  Entre outras iniciativas, podemos citar a UNIREDE , o CEDERJ, o projeto Veredas.
2  O Pró-licenciatura Fase I, instituído pela Chamada Pública SEED/MEC nº 01/2004, teve início em 
2004, e o público-alvo são os alunos egressos do Ensino Médio, aprovados no vestibular realizado pelas 
IES participantes.
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destacar uma série de possibilidades que são decorrentes de distintas con-
cepções	de	ensino	e	de	aprendizagem	e	que	determinam	o	design de um curso, 
desde a ideia de formação de massa (broadcast) até as abordagens que enfocam 
as	interações	e	construções	de	conhecimento.

Ainda que grande parte das pesquisas em EAD aponte para a necessi-
dade de reformulação dos modelos de ensino de massa e assinale reformu-
lações	na	direção	de	uma	formação	reflexiva	e	de	reconstrução	das	práticas	
pedagógicas,	observa-se	um	descompasso	entre	essas	ideias	e	as	concepções	e	
práticas	desenvolvidas	nas	formações	de	professores.

Segundo OLIVEIRA  (2002 apud PRETTI, 2005, p. 34), na análise dos 
projetos	pedagógicos	de	cursos	em	EAD	são	visíveis	as	contradições	entre	os	
discursos	dos	projetos	e	as	suas	implementações.	Os	pressupostos	são	dialó-
gicos	e	de	interação,	enquanto	as	ações	pedagógicas	enquadram-se	mais	em	
modelos do tipo fordista, de massa, sem uma identidade regional ou local.

Essas	constatações,	aliadas	aos	preconceitos	em	relação	à	modalidade	
a	distância,	têm	colocado	em	dúvida	a	qualidade	das	formações	e	criado	uma	
“imagem” da EAD como política compensatória e/ou como forma de baratear 
e aligeirar a formação. 

Em	resposta	à	busca	de	alternativas	para	expandir	e	qualificar	a	forma-
ção de professores, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
ofereceu, em 2006, seu primeiro curso de graduação para formação de profes-
sores na modalidade EAD. O Curso de Graduação em Pedagogia-Licenciatura  
(PEAD) foi ofertado, em sua primeira edição, visando a atender a 400 profes-
soras-alunas3 em cinco polos de apoio, sediados nos municípios de Alvorada, 
Gravataí, São Leopoldo, Sapiranga e Três Cachoeiras. 

É notório que a concepção e as expectativas dos participantes de um 
curso	têm	fortes	influências	sobre	os	seus	comportamentos.	Tendo	em	vista	
o pioneirismo do PEAD na UFRGS e a novidade que esta modalidade de 

3  Optamos pelo uso do termo professoras-alunas em decorrência do curso contar com 98% de alunas.



Mudança de concepção sobre  
a formação a distância:   

a visão de estudantes do projeto PEAD
315

formação representa para as professoras-alunas, entendemos a necessidade 
de	 acompanhar	 e	 analisar	 as	 suas	 percepções	 para	 que	 tivéssemos	 maior	
conhecimento na (re)elaboração de propostas pedagógicas ao longo do cur-)elaboração de propostas pedagógicas ao longo do cur-
so. Além disso, consideramos muito importante para a avaliação do formato 
de	EAD	adotado,	conhecer	as	mudanças	que	ocorreram	nessas	concepções	
originadas durante o desenvolvimento do curso. É possível estabelecer uma 
relação entre as mudanças e a proposta do curso, podendo contribuir, assim, 
para a sugestão de novos cursos e o aprimoramento dos modelos de EAD.

Nesta perspectiva, o estudo aqui apresentado tem como objetivo inves-
tigar as expectativas de um grupo de professoras-alunas do PEAD (Polo de 
Sapiranga), no início do curso, e como essas foram se transformando no seu 
decorrer	 ,	considerando-se	as	mudanças	nas	suas	concepções	sobre	a	EAD.	
No texto a seguir, apresentamos um quadro teórico para EAD no contexto 
da formação de professores; descrevemos o Projeto PEAD  destacando seus 
principais	 elementos	 estruturantes	 e	 suas	 relações	 com	 o	 quadro	 teórico;	
relatamos a metodologia adotada para esta pesquisa; analisamos os dados 
obtidos	e,	por	fim,	tecemos	as	considerações	finais.

Educação a distância:  
concepções e perspectivas pedagógicas

Para	os	fins	do	Decreto	nº	5.622,	(...)	“caracteriza-se	a	educação	a	dis-
tância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores de-
senvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. (“Decreto 
nº 5.622”, de 19-12-2005)
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As ofertas de formação na modalidade EAD, ainda que considerem o 
texto	do	Decreto	5622,	apresentam-se	de	 formas	muito	diversificadas,	 seja	
em	relação	às	políticas	das	instituições,	seja	no	que	se	refere	à	concepção	de	
educação e da própria modalidade EAD, considerando os materiais e as me-
todologias empregadas.

Segundo RAMOS  (2009, p. 37), o termo concepção4	além	de	significar	
o ato de conceber mentalmente, tanto na produção de ideias como para “o 
produto	abstrato	desse	processo,	os	conceitos”,	também	tem	significado	de	
compreensão, de determinada maneira de ver ou apenas um ponto de vista 
sobre	certo	assunto.	Os	conteúdos	que	se	articulam	em	tais	elaborações	são	
provenientes	 das	 relações	 que	 se	 estabelecem	no	 interior	 de	determinadas	
formações	culturais	e	que	refletem	o	movimento	dialético	dessas.

Para Paquette  (apud BERTRAND; VALOIS, s/d, p. 66) na articulação 
que constitui a concepção de pedagogia aberta, a aprendizagem é, antes de 
tudo,	 uma	 tomada	de	 consciência	das	 relações	que	 se	 estabelecem	no	 am-
biente educativo, com valorização da autonomia e da liberdade. Já em uma 
concepção de uma pedagogia fechada, as aprendizagens devem realizar-se 
segundo uma ordem lógica estabelecida em relação à disciplina. A primei-
ra aprendizagem servirá de suporte à próxima aprendizagem. Essa corrente 
valoriza	a	produtividade,	a	racionalidade,	a	eficácia.	Para	esse	autor,	estamos	
aqui no universo do paradigma tecnológico. Esse paradigma, conforme BER-
TRAND  e VALOIS  (s/d, p. 111)  caracteriza-se, essencialmente, pela busca de 
uma	transmissão	eficaz	de	conhecimentos.	Dentro	desse	quadro,	o	verdadeiro	
conhecimento	é	aquele	que	pode	ser	verificado	empiricamente.	

BERTRAND  e VALOIS  (s/d, p. 31) assinalam uma concordância dos 
autores quanto à necessidade de mudanças que apontem para a superação 

4	 	“[...]	as	concepções,	crenças	e	atitudes	docentes	se	expressam	e	se	caracterizam	por	um	corpo	de	
conceitos e valores organizados em teorias, explícitas e latentes  evidenciadas pelos modos de agir do 
sujeito.	Assim,	de	acordo	com	seu	funcionamento,	as	concepções	podem	ser	transformadas	pelo	con-
texto imediato que as provocam, o que implica dizer que podem ser reconstruídas com base nos saberes 
acumulados	pelo	 indivíduo.	Trata-se,	neste	caso,	de	 fenômeno	relativo	à	evolução	de	concepções	de	
crenças,	de	pensamento,	refletindo	seu	caráter	de	dinamicidade.”	(LIMA,	2003,	p.	30)	
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do	paradigma	tecnológico	na	direção	de	uma	ressignificação	da	formação	de	
professores.	Essas	transformações	devem	ultrapassar	a	transmissão	de	sabe-
res	estáveis	e	 fragmentados	em	divisões	disciplinares,	visando	 	à “abertura 
das	 mentes”	 mediante	 ações-reflexões	 interdisciplinares,	 desenvolvimento	
do pensamento crítico e respostas criativas aos problemas cotidianos. As 
formações	deverão	considerar	os	princípios	que	regem	os	sistemas	ecológicos,	
como a diversidade, o valor da cooperação e do equilíbrio e a necessidade de 
sustentação dentro do sistema. 

Nesse contexto, o professor deixa de atuar como um transmissor de 
conhecimentos,	passando	a	propor	situações	pedagógicas	ricas	em	desafios	
que sejam capazes de provocar desequilíbrios nos esquemas do aprendiz, 
levando-o, em consequência, a novas formas de acomodação e assimilação. O 
aluno	realiza	a	aprendizagem	a	partir	de	interações,	de	diálogos.	O	professor,	
nessa concepção, conforme BECKER  (1992, p. 92), “[...] não aceita que seu 
aluno	fique	passivo	ouvindo	sua	fala	ou	repetindo	lições	que	consistem	em	
dar respostas mecânicas para problemas que não assimilou”.

Ainda que muitas iniciativas em EAD adotem modelos híbridos, basea-
dos	em	diferentes	paradigmas,	podemos	identificar	duas	tendências	pedagó-
gicas, que norteiam as propostas de formação de professores na modalidade 
EAD. No Quadro 1 apresentamos uma síntese dessas duas tendências. A 
Tendência 1 caracteriza-se por práticas transmissivas que apontam para 
uma concepção pedagógica fechada, ligada ao paradigma tecnológico. Essas 
práticas partem da ideia que o conhecimento é uma espécie de produto de 
informações	acumuladas	dentro	de	uma	determinada	sociedade	e	que	devem	
ser transmitidas e reproduzidas garantindo que os indivíduos possam desem-
penhar de forma competente os seus papéis sociais. Já as práticas pedagógi-
cas centradas em comunidades de aprendizagem ou redes de aprendizagem 
(Tendência 2) apontam para uma concepção de conhecimento com uma visão 
dialética, construtivista e buscam promover a transformação, a inovação e a 
aprendizagem autônoma/cooperativa mediante a troca de saberes.
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Quadro 1 – Quadro comparativo  das características de duas tendências nas quais se baseiam cursos 
de formação em Educação a Distância

Tendência 1

(práticas transmissivas)

Tendência 2

(comunidades de aprendizagem)

Currículo rígido, estabilidade de ideias, ver-
dades, organização disciplinar.

Currículo	 flexível,	 busca	 de	 organização	
interdisciplinar, reconhecimento da incom-
pletude dos saberes produzidos.

Dicotomia teoria-prática. Busca de articulação teoria-prática.

Centrada em material impresso para  au-
toaprendizagem ou no uso da tecnologia 
dentro de modelos tecnocráticos. 

Material interativo e uso da tecnologia 
buscando uma “pedagogia da virtualidade” 
(GADOTTI,	2004)	que	se	opõe	ao	paradig-
ma individualista predominante nesse con-
texto. Presença do professor, da interação, 
da comunicação e do acompanhamento. 
Invenção de outras maneiras de estar com 
o outro.

Pedagogias	fechadas,	ações	diretivas,	situa-
ções	de	autoaprendizagem,	pouca	participa-
ção do professor no processo. 

Arquiteturas pedagógicas abertas (novas 
ecologias de aprendizagem), estratégias 
interativas e problematizadoras pela impor-
tância dada à construção e a interação nos 
processos de aprendizagem dos alunos e 
professores.

Centradas no conteúdo, leitura de textos, 
videoconferências	 e	 exercícios,	 definidos	
desde o início do curso.

Conteúdos e atividades interativas e coo-
perativas, propostas que são reconstruídas 
a partir da integração do grupo, da sua 
colaboração.

Avaliação dos conteúdos aprendidos 
(produto).

Avaliação faz parte do processo de apren-
dizagem, desloca o foco da avaliação das 
performances e produtos para os proces-
sos construtivos de novos instrumentos 
cognitivos.

Fonte: organizado pelas autoras com base nas perspectivas educacionais descritas em NEVADO , 
CARVALHO  e MENEZES  (2009) e MORAN  (2007). 
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O curso de Pedagogia a distância: considerações sobre  
os principais elementos estruturantes 

O curso de Pedagogia a Distância da UFRGS (PEAD) foi realizado den-
tro do Programa Pró-Licenciatura I, que tem por objetivo a oferta de vagas 
em cursos de licenciatura, na modalidade a distância, em áreas da Educação 
Básica, onde há maior carência de professores graduados.

O PEAD, seguindo as novas diretrizes para os Cursos de Pedagogia, 
habilitou o/a pedagogo/a simultaneamente na docência em Educação Infantil 
e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; docência em Educação de Jovens e 
Adultos (EJA); Gestão Escolar; docência nas matérias pedagógicas na Moda-
lidade	Normal;	docência	em	Cursos	de	Educação	profissional	para	a	área	de	
Serviços e Apoio Escolar.

O curso teve a duração de quatro anos e meio e um total de 3.300 horas, 
correspondentes a 213 créditos obrigatórios, destinados a atividades de dis-
cussão e atividades entre colegas, mediadas por professores, estágio supervi-
sionado,	conteúdos	específicos	e	o	Trabalho	de	Conclusão	de	Curso	(TCC),	
além de sete créditos, envolvendo atividades complementares.

Segundo NEVADO , CARVALHO  e MENEZES  (2009b)5 o curso pro-
pôs	a	formação	de	professores	em	uma	perspectiva	de	redefinição	da	função	
docente e de modelos diferenciados de apropriação e construção do conheci-
mento, apoiado  no uso intensivo da Internet. O PEAD teve o seu desenvol-
vimento com base em arquiteturas pedagógicas abertas que contemplam a 
construção	cooperativa	do	conhecimento,	a	ação-reflexão,	a	interdisciplina-
ridade e a aplicação de metodologias construtivistas. Propondo uma articu-
lação entre teoria e prática, o curso privilegiou o espaço da sala de aula das 
professoras-alunas (98% do corpo discente foi formado por professoras em 
exercício na Educação Infantil e Anos Iniciais), como local de onde partem 
as	reflexões	que	se	ampliam	nas	teorizações	para,	a	seguir,	retornar	à	prática.		

5  http://senaedpedagogiaead.wordpress.com
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O currículo do PEAD apresentou uma proposta interdisciplinar, com-
posta por nove eixos temáticos, desdobrados em interdisciplinas. A interdis-
ciplina Seminário Integrador, desenvolvida em cada um dos semestres, pode ser 
compreendida	como	uma	expressão	da	flexibilidade	curricular	proposta.	O	
seminário	não	apresentava	conteúdos	definidos	previamente,	mas	foi	constru-
ído para atender às necessidades das interdisciplinas e da articulação entre os 
enfoques temáticos, desenvolvendo temáticas que contemplaram a iniciação 
à pesquisa,  à exploração de “ferramentas intelectuais” e a metodologias para 
apoiar e integrar o trabalho pedagógico em cada eixo.

O PEAD teve a sua proposta de trabalho planejada e acompanhada por 
três equipes distintas: os professores formadores, os tutores a distância e os tu-
tores	de	polos.	Cada	equipe	tinha	suas	funções	específicas,	porém	trabalhavam	
articuladas entre si, constituindo equipes docentes integradas em cada polo. 

O curso foi disponibilizado e gerenciado no ambiente ROODA, uma 
das plataformas virtuais da UFRGS para educação a distância (NEVADO; 
CARVALHO; MENEZES, 2007, p. 25), onde se realizaram, preferencialmen-
te, as atividades de acompanhamento, comunicação, debates assíncronos, di-
vulgação	de	materiais	e	propostas	de	atividades.	Os	registros	das	produções,	
individuais e coletivas, foram realizados em documentos textuais e hipertex-
tuais usando espaços virtuais típicos da Web 2.0, tais como: blog, wiki, sites de 
compartilhamento de fotos e vídeos, além dos próprios espaços do ROODA. 
Para a realização de diálogos síncronos utilizaram-se as ferramentas disponí-
veis na Web, como o Breeze, o MSN, o Googletalk6 e o fórum do ROODA. 

As	professoras-alunas	eram	constantemente	desafiadas	a	apropriarem-
-se do conhecimento relativo ao uso de diferentes ambientes disponíveis na 
rede	com	o	objetivo	de	qualificar	a	ação	pedagógica	para	promover	a	inserção	
de atividades informatizadas, no dia a dia da ação docente, nas escolas onde 
trabalhavam. 

6  O Breeze, o MSN, o Googletalk são sistemas de comunicação Web que oferecem facilidades para a 
interação síncrona. 
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A investigação

A presente investigação apresenta uma abordagem de pesquisa 
qualitativa, caracterizando-se como um estudo de caso. Essa abordagem 
permite,	conforme	FLICK		(2009)	estudar	experiências,	 interações	e	docu-
mentos em seu contexto de construção e de forma a poder considerar as suas 
particularidades.  

As Professoras-alunas do Polo de Sapiranga

A turma do polo de Sapiranga foi composta, na maioria, por mulheres  
com idade entre vinte e três e quarenta e oito anos, com carga horária l de tra-
balho docente que varia entre vinte horas e quarenta e duas horas semanais. 
Algumas estudantes, no momento do ingresso, não tinham nenhuma vivência 
relacionada com o uso do computador e, em consequência, com o uso da In-
ternet. Mesmo entre as que possuíam computador, havia as que ainda não 
faziam uso dele diretamente. Quanto ao uso da Internet nas suas residências, 
a maioria das que dispunham desse acesso, utilizava a rede discada.

Perfil das professoras-alunas que participaram da pesquisa

Do universo de professoras-alunas vinculadas ao polo de Sapiranga, 
treze (20% do número total de alunas no polo), participaram desta pesquisa.  
A amostra foi formada pelas professoras-alunas que atenderam ao convite, 
realizado via e-mail e/ou pessoalmente para todo o grupo, respeitando-se uma 
representatividade dada pela consideração de algumas características: 

•	 Ano de ingresso no PEAD;   um grupo iniciou no segundo semestre 
de 2006 e o outro no primeiro semestre de 2007;
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•	 Município de procedência;   enquanto que uma parte das professo-
ras-alunas reside/trabalha no município polo, as demais moram em 
municípios próximos;

•	 Estudo anterior em curso de Ensino Superior, modalidade presen-
cial e modalidade a distância; 

•	 Situação acadêmica quanto à aprovação no semestre da realização 
da pesquisa.

Levantamento dos dados

A coleta de dados foi realizada a partir de leituras dos blogs individu-
ais	nos	quais	as	professoras-alunas	registravam,	sistematicamente,	reflexões	
sobre as suas trajetórias no PEAD, dos memoriais descritivos,  dos questio-
nários	de	levantamento	de	perfil	dos	alunos	mediante	uso	do	SGQ		(Sistema	
Gestor de Questionários), bem como das respostas aos questionários, que 
foram complementadas, sempre que necessário, através de perguntas, em 
entrevistas presenciais. É importante mencionar que no caso de respostas in-
coerentes nas diferentes fontes pesquisadas, optou-se em fazer uso dos dados 
do questionário, respondido no segundo semestre de 2009. 

O	levantamento	dos	dados	enfocou:	(1)	as	concepções	das	professoras-
-alunas relativas à EAD e as suas expectativas em relação ao curso no seu 
início;	(2)	as	concepções	atuais	da		EAD	e	(3)	as	expectativas	que	as	profes-
soras-alunas	tinham	no	início	do	curso,	a	confirmação	ou	não	dessas	expecta-
tivas iniciais ao longo dele  e se recomendariam o PEAD a outros professores 
interessados em realizar um curso superior. 
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Análise das expectativas e concepções 

As	professoras-alunas	responderam	às	questões	da	investigação	(ques-
tões	abertas)	que	permitiam	mais	de	uma	resposta.	As	respostas	foram	con-
sideradas independentemente de uma ordem de importância, já que não foi 
solicitada essa ordenação.

Das treze professoras-alunas, conforme pode ser visto no Quadro 2, 
nove evidenciaram a expectativa de obter o diploma de forma mais fácil do 
que se frequentassem o curso presencial.

Quadro 2  – Expectativas iniciais das professoras-alunas sobre o curso 

Expectativas Nº respostas

Curso mais fácil, menos exigência, menos esforço, menos apren-
dizagem do que em curso presencial.

9

Melhorar a prática de sala de aula e, em consequência, melhorar 
o currículo da escola.

4

Obter diploma de curso superior, mesmo não acreditando na 
EAD.

3

Realizar atividades por conta própria, com um mínimo de acom-
panhamento por parte de professores e tutores.

3

Assistir a vídeos e a conferências. 2

Ler textos e responder a perguntas – muita teoria. 2

Curso de boa qualidade. 2

Melhorar o salário. 1
Fonte: levantamento realizado pelas autoras.

As professoras-alunas pensavam que o curso teria menos exigências, 
que não precisariam despender muito esforço  nem ter grande comprometi-
mento,	conforme	exemplificado	a	seguir.

Imaginava que perderia em conteúdo considerando os cursos presenciais e que a 
cobrança e grau de responsabilidade seriam menores. (professora-aluna 5) 
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Essas professoras-alunas manifestaram, ainda, a expectativa de possí-
vel facilidade do curso a distância se comparado a outro presencial, crença 
justificada	por	experiências	anteriores	em	formações	na	modalidade	EAD	de	
pessoas do seu convívio e delas próprias.

 Acreditava que o curso seria bem simples, sem muitas exigências, na verdade seria 
muito fácil, não necessitaria de comprometimento. (professora-aluna 7) 

Uma das professoras-alunas acrescentou que havia tomado o cuidado 
para não criar expectativas positivas relativas ao curso com receio de se frus-
trar. Outra verbalizou que contou muito, na hora de optar pelo PEAD, ver 
contemplada a possibilidade de aumentar o seu salário em decorrência de 
mudança de nível, previsto no Plano de Carreira dos Professores vigente no 
seu município.

Como estava, naquele momento, cursando Pedagogia nesta modalidade, porém de 
outra Instituição, não tinha um bom conceito sobre Educação a Distância. Não a per-
cebia como formadora na verdadeira acepção da palavra, mas sim apenas como um 
caminho para conseguir o diploma do curso Superior. ...tomei o cuidado para não criar 
expectativas por medo de me frustrar. (professora-aluna 3) 

Enquanto algumas professoras-alunas colocaram em segundo plano a 
preocupação com a qualidade do curso escolhido, outras manifestaram re-
ceio quanto a  falta de seriedade que ele  poderia apresentar. Acreditavam 
que aprenderiam menos.  Segundo PALLOFF  e PRATT , o fato de cursos na 
modalidade a distância apresentarem maior facilidade é a principal crítica. 
“A principal crítica que se faz ao ensino online é que ele não seria tão rigoroso 
quanto o ensino presencial.” (PALLOFF; PRATT, 2004, p. 155) 

Das treze professoras-alunas, quatro apresentaram a expectativa de 
melhorar a prática de sala de aula e, em consequência, melhorar o currículo. 
Uma delas manifestou a sua vontade de realizar a transposição didática.
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[...] que este curso possa enraizar-se na prática e que eu possa irradiar tudo o que foi 
visto[...] a todos com quem partilho e que virão a partilhar o espaço-aula nas escolas em 
que trabalho. (professora-aluna 2)

Três professoras-alunas responderam que, mesmo não conhecendo ou 
não tendo boas referências sobre a EAD e não a percebendo como formadora 
(baixas expectativas de aprendizagem), matricularam-se no PEAD, porque 
perceberam nele a possibilidade de obter o diploma de curso Superior, já que 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, propôs que, após a Década da Educação (iniciada em 1997), somen-
te seriam admitidos nas redes de ensino professores habilitados em curso 
superior.

Duas professoras-alunas responderam que o curso seria bom, e justi-
ficaram	a	resposta,	usando	como	argumento	o	fato	de			sê-lo		oferecido	pela	
UFRGS, universidade de reconhecido prestígio nos cursos presenciais. As-
sim, a oportunidade de cursar Pedagogia a distância sem ônus e ainda na 
UFRGS veio ao encontro do que desejavam. Essa valorização da Universi-
dade foi também apontada em SILVA  (2010, p. 58-59), no estudo realizado 
sobre a transferência de trabalho no contexto da EAD.  

As treze professoras-alunas, incluindo-se nesse grupo as que tinham 
expectativas positivas em relação ao curso, imaginavam que o curso apresen-
taria uma formatação baseada na apresentação de vídeos, conferências sem o 
acompanhamento de debates;  responderiam a perguntas, haveria bastante 
teoria, teriam que realizar as atividades quase que exclusivamente por conta 
própria, contando com pouca orientação do corpo docente (professores e 
tutores).

Pensava que assistiríamos a vários vídeos, em aulas presenciais e expositivas, e farí-
amos trabalhos a serem entregues impressos ou apresentados, da mesma forma que 
ocorrem em cursos presenciais. (professora-aluna 8) 
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[...] pressupunha, de forma superficial, que não haveria tanta orientação e intervenção 
por parte de professores da universidade, nem tanto suporte estrutural; pensava que te-
ria de contar muito com minhas intenções e possibilidades de forma muito individual. 
(professora-aluna 9) 

Os	depoimentos	das	professoras-alunas	mostram	concepções	da		EAD	
e expectativas sobre o PEAD muito próximas ao que foi caracterizado an-
teriormente como Tendência Transmissiva. Esse dado aponta que todas as 
professoras-alunas esperavam um curso EAD no “modelo tradicional” e que 
a utilização desse formato, no entanto, não está diretamente relacionada à 
sua qualidade. É como se essa fosse a única possibilidade e que a qualidade 
dependesse	apenas	da	eficiência	de	execução	do	modelo.

Essas expectativas foram antecipadas pelos organizadores do curso. Os 
sentimentos expressos nos depoimentos das professoras-alunas eram espera-
dos, como se pode observar no trecho a seguir:

[...] o aspecto mais enfatizado por nós é a interação, 
ou seja, a comunicação e a troca de ideias, experiên-
cias	e	informações.	[...]	Temos	consciência	de	que,	no	
início, é difícil compreender a organização do curso, 
os espaços do ambiente virtual, os compromissos a 
assumir e, fundamentalmente, a necessidade cons-
tante de participação e troca entre tutores, colegas 
e professores. (NEVADO; CARVALHO; BORDAS, 
2006, p. 7-8)

No Quadro 3, apresentamos as respostas das professoras-alunas relati-
vas	à	concepção	atual	da		EAD	(2009)	e	sobre	a	confirmação	ou	não	das	suas	
expectativas com relação ao PEAD, faltando menos de três semestres para o 
seu término. As perguntas foram formuladas de forma aberta e permitindo 
mais de uma resposta.
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Quadro 3  – Como as professoras-alunas concebem a EAD e o PEAD (no seu 7º semestre)

Como as professoras-alunas concebem a EAD e o PEAD Nº Respostas

Professores	e	tutores	qualificados	e	presentes;	interação	constante. 10

Teoria e prática andam juntas. 8

Integração das tecnologias. 7

Respeito ao ritmo pessoal. 5

Curso sério, comprometido com o sucesso dos alunos. 5

Construção do conhecimento de forma interdisciplinar. 5

Desenvolvimento da autonomia. 3

Propostas pedagógicas inovadoras e coerentes. 3

Diferentes formas de avaliação. 2

Curso exigente. 2
Fonte: levantamento realizado pelas autoras.

Todas as treze professoras-alunas responderam que mudaram a sua 
concepção de EAD e que as expectativas que possuíam no início do curso 
foram superadas;   atribuem a mudança no conceito referente a EAD ao traba-
lho desenvolvido pela equipe docente (professores e tutores) do PEAD.

Um aspecto trazido por dez professoras-alunas e considerado um dife-
rencial no curso é a marcada presença dos professores e dos tutores. Disseram 
que embora estivessem a distância, podiam contar com a parceria da equipe 
docente, com o apoio das ferramentas de comunicação que foram usadas de 
forma adequada. Esse acompanhamento foi responsável por  maior segurança 
e  maior tranquilidade na realização das atividades acadêmicas.

Considero importante colocar que apesar do curso ser a distância, sinto os professores 
mais presentes do que no curso presencial. São muito mais atenciosos. Assim como os 
tutores, estão sempre disponíveis em algum espaço de comunicação para esclarecer dú-
vidas ou dar orientações. Esta ‘aproximação virtual’ deixa o aluno muito mais seguro 
e tranquilo para realizar os estudos e atividades. (professora-aluna 11)
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Outro aspecto mencionado por oito professoras-alunas  refere-se à me-
todologia	usada	no	PEAD	que	propôs	o	desafio	da	reflexão	sobre	a	sua	prática	
a	partir	das	diferentes	áreas	do	conhecimento.	Um	número	significativo	das	
atividades	consistia	em	trazer	a	prática	da	sala	de	aula,	refletir	sobre	ela	,	à	luz	
da teoria, para, a partir daí, voltar à sala de aula para validar aquela prática ou 
então	para	modificá-la.

[...] Processo de formação constante onde teoria e prática andam juntas, onde se reflete 
sobre a própria experiência, melhorando a prática com novas informações e aprendi-
zagens adquiridas a cada tema/conceito estudado. (professora-aluna 1)

Segundo NEVADO , CARVALHO  e MENEZES  (2009a):

[...] o curso parte da experiência dos professores 
em	serviço,	construída	nas	suas	reflexões	e	práticas	
docentes,	 bem	 como	 nas	 suas	 condições	 de	 vida	 e	
trabalho ao propor articular essas experiências a um 
aprofundamento teórico que permita a fecundação 
do fazer (nível de práxis) e do compreender (nível 
teórico). 

Os	mesmos	autores	afirmam	que	“um	curso	tem	efeito	nas	práticas	pe-
dagógicas se realizar a convergência da teoria na prática e dessa nas práticas 
acadêmicas ”. (NEVADO; CARVALHO; MENEZES, 2009a, p. 84) 

Para algumas professoras-alunas a apropriação tecnológica foi difícil, 
pois no início do curso não sabiam nem ao menos ligar o computador. No 
entanto, hoje, além de terem utilizado a tecnologia com desenvoltura para 
a realização do curso propriamente dito, sentem-se preparadas para usá-la 
com os seus alunos, bem como fora do ambiente escolar, conforme depoimen-
to abaixo. 
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Ele ficou muito além de minhas expectativas, em todas as áreas. ...Além das aprendiza-
gens acadêmicas, criei meu blog, relacionando-me com pessoas de vários países...Cada 
aluno tem seu e-mail e seu Orkut, assistem músicas no YouTube ... ‘dão viajadas’ no 
Google Earth. (professora-aluna 12)

De acordo com NEVADO , CARVALHO  e MENEZES  (2009a, p. 86), o 
uso	da	tecnologia	pressupõe	o	preparo	da		própria		aluna	-professora	para	viver	
a experiência de mudanças na educação que ele irá proporcionar aos alunos. 

As professoras-alunas reconheceram a articulação de vários assuntos, 
estudados sob a perspectiva de mais de uma área do conhecimento, como um 
ponto forte do curso, conforme o exemplo a seguir. 

[...] disciplinas que trabalham juntas, com interdisciplinaridade, desenvolvendo os mes-
mos conceitos, cada uma na sua especialidade. (professora-aluna 3)

Segundo NEVADO , CARVALHO  e MENEZES  (2009a, p. 93), os 
currículos funcionam metaforicamente como mapas ao mostrar diferentes 
direções	para	 se	 realizar	 algo,	 entretanto,	 cabe	ao	 sujeito	 escolher	 e	deter-
minar o lugar para onde ir e quais caminhos percorrer. Pode-se percorrê-los 
individual ou coletivamente; ambas as formas são necessárias mesmo dentro 
de uma comunidade de aprendizagem. 

A proposta e a coerência pedagógica, incluindo-se a avaliação no pro-
cesso, também foram citadas pelas professoras-alunas como aspectos impor-
tantes do curso.

Encontrei uma coerência de metodologias, uma coerência pedagógica, originada de 
uma visão educacional. Uma visão que defende a democratização da educação, a luta 
pela garantia dos direitos sociais, que entende a educação como um dos centros de mu-
dança social e individual, a partir de propostas que elevam o patamar de moralidade 
e conhecimento de todos os educandos. Essa coerência passa pelo caráter amoroso e 
envolvimento bastante pessoal de toda a equipe com todas as professoras-alunas  e 
aluno. (professora-aluna 4)
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O depoimento a seguir aponta evidências de que houve a contemplação 
das expectativas, de forma favorável. 

Curso de qualidade que integra tecnologias e propostas pedagógicas inovadoras com 
foco na aprendizagem, onde o ritmo pessoal é respeitado, a interação em grupos é esti-
mulada e diferentes formas de avaliação são contempladas. (professora-aluna 13)

 As	professoras-alunas	afirmaram	que,	ao	final	do	curso,	perceberam-se	
diferentes	em	todas	as	áreas,	em	especial	na	esfera	pessoal	e	na	profissional.	
Observaram	que	as	suas	aulas	ficaram	melhores,	sentiram-se	mais	indepen-
dentes,	 criativas,	 ativas,	melhor	 aceitas	por	 seus	pares.	Verificaram	que	 as	
pessoas	ao	seu	redor	notaram	as	mudanças	e	que	as	desconfianças	de	antes	
foram dissipadas, pois perguntaram sobre como podiam ter acesso ao mesmo 
curso, conforme depoimentos abaixo. Segundo PALLOFF  e PRATT , “Ao 
criar	 tarefas	 e	 trabalhos	que	 são	desafiadores	 e	que	conduzem	os	 alunos	a	
altos	padrões,	podemos	criar	cursos	online que suplantam a experiência pre-
sencial.” (PALLOFF; PRATT, 2004, p. 155)  

Nesses seis semestres já cursados, poderia dizer que me tornei outra pessoa, muito 
mais independente, criativa e ativa. Também poderia dizer que era uma pessoa antes 
do PEAD, com ideais e ideias limitadas e outra hoje, com um caminho infinito a ser 
trilhado e conhecido. (professora-aluna 10) 

Certamente muito preconceito se desfez durante este curso, pois quando iniciei muitos 
me diziam que não eram bons estes cursos a distância e eu sempre contestando. Hoje 
algumas dessas pessoas que perceberam minhas mudanças e melhorias, minha paixão 
pelo curso, vêm e me perguntam como está o curso, pois gostam dos projetos que desen-
volvo, da minha prática de sala de aula, da maneira como trato meus alunos, gostam 
quando os convidamos para apreciar os nossos trabalhos. (professora-aluna 3)

Nessa mesma direção, uma professora-aluna destacou que o curso pro-
moveu a autoestima e a ter esperança de construir um mundo melhor.
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É um curso de excelência, onde se aprende a ser um professor melhor, onde se aprende a 
compreender melhor alunos e alunas, que nos eleva a autoestima, que nos dá esperança 
de conseguirmos colaborar para a construção de um mundo melhor, a partir de 
indivíduos mais cooperativos, que se aprende tecnologia, que vale para qualquer outra 
área, que se aprende a aprender. (professora-aluna 4)

Algumas professoras-alunas lamentaram o fato do curso estar chegan-
do ao seu término, pois o perceberam como um guia de suas práticas.  

 Sinceramente? Já estou lamentando que esteja tão perto de terminar. Tudo que es-
tudamos está tão conectado com os desafios de sala de aula que o curso, para mim, 
funciona, também, como um porto seguro ou um farol que guia a minha prática. Desta 
forma, posso dizer com segurança que o curso superou e em muito minhas expectativas. 
(professora-aluna 13)

Quanto às respostas à questão “você recomendaria o curso a outras pes-
soas?”, todas as professoras-alunas responderam que sim. Como argumentos 
destacaram	que	o	curso	é	confiável,	sério,	comprometido	com	o	crescimento	
do aluno e que as interdisciplinas são planejadas com responsabilidade. Além 
disso,	há	ocorrência	da	ação/reflexão,	respeito	ao	ritmo	individual	do	aluno,	
estímulo à interação grupal, utilização de ambiente de aprendizagem de fácil 
acesso, proximidade virtual entre os protagonistas, contato com pessoas de 
diferentes realidades, bem como proposta de atividades variadas, ora indivi-
duais ora em grupos.

O	depoimento	a	seguir	exemplifica	alguns	dos	argumentos	que	utiliza-
riam para convencer um provável candidato a realizar o PEAD:

Eu perguntaria: Você deseja um diploma ou deseja qualificar-se? Se respondesse um 
diploma.... Se respondesse qualificar-se, diria: Corre para a UFRGS, porque o curso vai 
te fazer refletir sobre tua prática, vai oferecer embasamento teórico de fundamento e o 
aliará a tua vivência de sala de aula, de modo que tudo que tu vais ver será significativo 
e, por isto mesmo, se tornará de fácil compreensão, logo, também de fácil aplicação... 
Porque encontrará professores qualificados, suporte tecnológico, aprenderá a sociali-
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zar ideias, compartilhar conhecimentos, respeitar posicionamentos, pesquisar, coope-
rar... tu te tornarás um educador muito melhor. Mais qualificado, mais questionador, 
mais reflexivo, mais ativo, mais consciente. (professora-aluna 1)

Assim como na questão anterior, as respostas das professoras-alunas 
evidenciaram que elas perceberam no curso as características de uma propos-
ta pedagógica apoiada no conceito de redes colaborativas e que consideraram 
esta abordagem facilitadora de suas aprendizagens.

Considerações finais

O estudo evidenciou que as treze professoras-alunas participantes da 
pesquisa tiveram as suas expectativas superadas positivamente. Essa su-
peração,	explicitada	nas	manifestações	das	professoras-alunas,	 revelou	que	
inclusive aquelas que iniciaram o curso com boas expectativas viram-se sur-
preendidas, tanto do ponto de vista pedagógico quanto da apropriação da 
tecnologia.

As	expectativas	de	que	o	curso	seria	simplificado,	instrucionista7 e mais 
fácil dos que os presenciais aos poucos foram sendo substituídas por novas 
percepções.	Dentre	essas	podemos	destacar:	(1)	a	percepção	de	que	o	curso	
apresenta características que integram tecnologias e propostas pedagógicas 
inovadoras com foco na aprendizagem, (2) o respeito ao ritmo de aprendiza-
gem, (3) o incentivo à interação e  à formação de redes de aprendizagem, (4) 
a avaliação diferenciada e (5) a presença constante de professores e tutores, 
em	modo	face	a	face	ou	mediado,	para	contribuir	na	solução	de	dificuldades.	

Os resultados da pesquisa apontaram para o fato de que as professoras-
-alunas, gradualmente, tomaram consciência da proposta pedagógica (Projeto 

7  Na aborbdagem  instrucionista o computador  é usado como meio para transmitir a informação ao 
aluno, geralmente sob a forma de tutoriais, exercício e prática. (VALENTE, 1993) 
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Político-Pedagógico ) e consideraram que o PEAD/UFRGS efetivou o modelo 
de aprendizagem em rede, deslocando o centro do processo de construção 
de conhecimento do professor para o grupo (que participa, debate, pesquisa, 
interage,	cria),	na	perspectiva	de	superar	as	fragmentações	e	dicotomias	entre	
o projeto pedagógico e a prática no curso.
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CAPÍTULO 16
O Impacto das vivências  
em um curso de licenciatura  
em pedagogia a distância  
na vida das professoras-alunas 

Maura Marques de Souza Nunes e Rosane Aragón 

Introdução

“Quem não se mexe não aprende nada.”
Michel Serres

O Curso de Graduação Licenciatura em Pedagogia a Distância – UFR-
GS/FACED	(PEAD)	foi	concebido	com	a	finalidade	de	graduar,	em	nível	su-
perior, professores da rede pública estadual e municipal do Rio Grande do 
Sul, que estivessem atuando nas séries iniciais do ensino fundamental. Este 
curso de nove semestres, conta com o trabalho de professores formadores e 
tutores, que desenvolvem suas atividades a distância (tutores da sede) e pre-
sencialmente (tutores de polo). Estes últimos atendem em um dos cinco polos/
escolas informatizados – Três Cachoeiras, Alvorada, São Leopoldo, Gravataí 
e Sapiranga.

Desenvolvido na modalidade a distância, o curso conta com momen-
tos	presenciais	realizados	nos	polos,	para	fins	de	organização	do	semestre	e	
articulação de conteúdos e atividades (CARVALHO; NEVADO; BORDAS, 
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2006, p. 15). Além disso, tornam-se momentos através dos quais os vínculos 
desenvolvidos “a distância” se fortalecem.

Diante destas demandas, o curso lança mão de um sistema de orienta-
ção sustentado no trabalho em equipe (CARVALHO; NEVADO; BORDAS, 
2006, p. 24) – é o trabalho em conjunto que viabiliza uma visão articulada e 
contextualizada do processo de aprendizagem do aluno. Os professores de-
senvolvem	conteúdos,	atividades	teórico-práticas,	definem	critérios	de	ava-
liação e compartilham retornos aos alunos com os tutores.1 Estes incentivam 
continuamente	a	reflexão	e	interação	das	professoras-alunas	na	comunidade	
de aprendizagem (NEVADO; CARVALHO; MENEZES, 2009, p. 382). 

Norteado por uma organização didático-pedagógica baseada em inter-
disciplinas que articulam os conhecimentos no semestre, o curso se desen-
volve a partir de eixos articuladores para cada um dos semestres, com enfoques 
temáticos	específicos.	O	objetivo	primordial	do	curso	é	“Preparar	o	professor	
para	a	reflexão	teórica	(metarreflexão)	permanente	e	a	recriação	das	práticas	
escolares ao ampliar o conhecimento e o pensamento sobre o fazer pedagógi-
co” (CARVALHO; NEVADO; BORDAS, 2006, p. 20). A experiência docente 
de cada aluna-professora é valorizada e discutida, oferecendo segurança e 
elevação	da	estima,	necessárias	a	seu	exercício	profissional.	

Nesse	sentido,	o	curso	se	propõe	a	provocar	transformações	em	nível	
profissional,	acadêmico	e	pessoal,	 instigando	reflexões	e	metas	para	que	as	
alunas	 	deem	conta	dos	desafios	que	se	apresentam	no	caminho.	O	modelo	
metodológico que norteia o PEAD “é centrado em atividades teórico-práticas 
sistemáticas, realizadas pelos alunos a partir das propostas das interdisci-
plinas” (NEVADO, CARVALHO; MENEZES, 2009, p. 383). A partir disto, 
busca instigar a autonomia do aluno no que se refere à organização do tempo 
e iniciativa para os estudos assim como a tomada de posicionamentos neces-
sários	nas	suas	relações.	

1  Os tutores possuem formação na área da Educação, especialização, mestrado ou doutorado, e capa- Os tutores possuem formação na área da Educação, especialização, mestrado ou doutorado, e capa-
citação continuada no PEAD para o trabalho em EAD.
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Uma	questão,	então,	aqui	se	evidencia:	“quais	foram	as	repercussões	do	
curso de licenciatura em Pedagogia a distância na vida pessoal das professo-
ras-alunas”?	Este	estudo	tem,	então,	como	objetivo	identificar	os	impactos	do	
curso na vida das professoras-alunas, analisando as mudanças que ocorreram 
na vida pessoal dessas estudantes. 

A	fim	de	sustentar	teoricamente	as	ideias	e	análises	aqui	apresentados,	
são utilizados como referencial JEAN  PIAGET  e PAULO  FREIRE , e espe-
cialmente	dois	 autores	que	 contribuem	significativamente	 com	suas	 ideias	
para	compreensão	e	desenvolvimento	das	reflexões	lançadas	adiante,	no	que	
se	refere	às	transformações	que	podem	ocorrer	na	vida	das	alunas	do	curso.	
São eles HUMBERTO MATURANA, biólogo, trazendo uma compreensão 
do ser vivo a partir da Biologia do Conhecimento,2  e MICHEL SERRES,	filósofo,	
com a ideia de outramento3 (tornar-se outro).

Transformações e aprendizagens  – perspectivas teóricas

MICHEL  SERRES  concebe o aprender como um processo de tornar-se 
outro (outramento), no qual há um deslocamento de lugar do sujeito para um 
outro, novo, estranho ao anterior. CORTE e REAL  (2007), pensando o autor, 
refere que “a identidade e a alteridade constroem-se no processo de interação 
onde o sujeito percorre o caminho entre o nós e o outro e vai se descobrin-
do” (CORTE REAL, 2007, p. 15). Além disso, o autor convoca a pensar que o 
aprender está relacionado à produção de si, de uma identidade singular que 
se constitui no coletivo de acordo com as experiências vividas. Entende-se 
alteridade como uma construção que compreende a existência do outro no 
mundo – assim, o sujeito conhece a si mesmo.

2  MATURANA, Humberto. Da Biologia à Psicologia. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
3  SERRES, Michel. Filosofia mestiça. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, c1991. 190 p.
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A	partir	das	experiências	vividas,	ocorre	então	uma	nova	configuração	
que	identifica	o	eu	(reconstrução).	Para	que	se	dê	a	aprendizagem,	é	necessá-
rio abandonar o ninho e deslocar-se de um lugar conhecido e seguro, para um 
outro, desconhecido e estranho, sem sucumbir à estranheza. Para o sujeito, 
mesmo na inquietude, a esperança está presente. É necessário entregar-se ao 
desafio	a	fim	de	tornar-se outro, do qual o eu antigo faz parte, constituindo a 
nova paisagem. 

Diante desse percurso, no processo de outramento,	 novas	 relações	 se	
configuram.	SERRES	,	de	forma	metafórica,	diz	que	ninguém	sabe	nadar	re-
almente “antes de ter atravessado sozinho um rio largo e impetuoso, ou um 
estreito, um braço de mar agitado” (SERRES, 1991, p. 11); há apenas um espa-
ço numa piscina para se mergulhar em conjunto. Entende-se que a aprendi-
zagem é um processo individual e coletivo, pois pode ser compartilhada com 
os parceiros de percurso. O importante é nadar, entregar-se ao desconhecido 
e experenciar, pois é o que leva o ser humano a novas aprendizagens do outro 
lado do rio.

	A	figura	do	Arlequim,	proposta	pelo	autor,	representa	com	perfeição	
como	 se	 configura	 o	 humano.	 Arlequim	 traz	 consigo	 uma	 camada	 espes-
sa de mantos de arlequim (SERRES, 1991, p. 61); há uma multiplicidade, o 
cruzamento das sucessivas camadas que o revelam e também o dissimulam. 
Experiências	 e	 aprendizagens	compõem	o	 sujeito,	marcando,	 revelando	ou	
escondendo	 uma	 história	 que	 se	 configura	 numa	 paisagem	 singular,	 que	
identifica	e	diferencia	cada	ser.	Chegando	à	outra	margem	do	rio	se	aprende	
uma terceira coisa, chega-se a um terceiro lugar, e mais um retalho é agregado 
ao	corpo,	configurando	uma	composição	única	e	bela	por	si	só.	Renascido,	
torna-se um terceiro, não mais o que era, nem o que é no novo lugar, mas um 
pouco	dos	dois,	com	novos	significados	compondo	sua	existência.

A aprendizagem consiste numa mestiçagem, na qual o novo se junta ao 
velho e nasce aí um outro, o mestiço, o mestiço instruído (SERRES, 1991, p.61). 
O autor entende a saída da criança da casa de seus pais, como um segundo 
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nascimento: “Todo a aprendizado exige essa viagem com o outro em direção à 
alteridade. Durante essa passagem, muitas coisas se mudam” (SERRES, 1991, 
p. 60), e ainda “(...) toda pedagogia recomeça o engendramento e o nascimen-
to	de	uma	criança	(...)”	(SERRES,	1991,	p.	61).	Todo	desafio	que	se	apresenta	
no viver, oferece oportunidades de crescimento e transformação, com riscos, 
mas também novas aprendizagens, possibilitando ao sujeito um renascimen-
to numa outra versão de si, ampliada e mais colorida.

MATURANA  e VARELA  (2002, p. 55) caracterizam os seres vivos por 
produzirem	continuamente	a	si	próprios,	pois	se	configuram	no	que	chama	
de organização autopoiética – se autoproduzem interagindo com o meio, por 
isso é um ser autônomo, mas diferenciado em sua dinâmica. Entende-se que 
todo ser humano se diferencia nesse processo de autoprodução, a partir das 
especificidades	advindas	de	sua	história	e	experiências.	Ele	depende	sim,	do	
meio	(é	parte	dele)	e	das	relações	que	se	constituem	(compartilha	sua	exis-
tência com outros), mas deve ser ativo em sua existência. É na interação com 
o meio que o ser vivo constrói o mundo e é construído por ele – o que implica  
assumir	responsabilidades	por	suas	próprias	ações.	Ação	e	experiência	são	
inseparáveis, pois os seres vivos “Aprendem vivendo e vivem aprendendo”. 
(HUMBERTO  MARIOTTI  apud MATURANA; VARELA, 2002, p. 12)   

A autonomia é uma questão importante a ser pensada, especialmente 
na trajetória do aluno “distante”. FREIRE  ressalta que “a autonomia vai se 
constituindo	na	experiência	de	várias,	inúmeras	decisões,	que	vão	sendo	to-
madas (FREIRE, 1999, p. 120), ou seja, é através das experiências vividas e das 
escolhas	que	a	autonomia	se	configura.	Ela	se	funda	nas	responsabilidades	as-
sumidas, a partir da ciência das regras necessárias à caminhada e da vivência 
no coletivo, diferenciando-se do outro e considerando outros pontos de vista. 
Para	PIAGET		(1977,	p.171-172)	a	autonomia	é	construída	a	partir	das	relações	
de respeito mútuo e só é conquistada a partir da cooperação. As regras, por-
tanto,	estão	internalizadas,	e	o	sujeito	toma	suas	próprias	decisões.
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Esta é a possibilidade de cooperação que se instaura 
com a construção da reversibilidade da ação. Na au-
tonomia as regras aparecem como resultado de uma 
decisão que deve ser respeitada na medida em que fo-
ram coletivamente tomadas. A regra é decorrência do 
respeito mútuo. Somente na medida em que o sujeito 
é capaz de descentrar de seu ponto de vista, colocan-
do-se no lugar do outro, armando uma possibilidade 
de cooperação – operar com – que seu agir pode ser 
autônomo. (CORTE REAL, 2007, p. 30) 

É na interação com o meio, com o outro (convivência) que o ser humano 
se transforma. MATURANA  (2002) ressalta que “o aprender tem a ver com 
as mudanças estruturais que ocorrem em nós de maneira contingente com 
a	história	de	nossas	interações”.	E	essa	transformação	ocorre	em	todo	o	or-
ganismo – corporal, cognitiva e afetivamente (MATURANA, 2002, p. 60).  
Isso	 significa	que	 também	é	possível	observar	a	 forma	como	um	 indivíduo	
pensa	e	sente	através	de	suas	ações,	fisicamente.	CORTE		REAL		(2007,	p.	13),	
pensando o autor, salienta que é o experienciar a vida que possibilita a apren-
dizagem – através das mudanças no conviver o ser humano se transforma e 
aprende. Assim, contribui o autor: 

[...] aprendizagem é o caminho da mudança estrutural 
que segue o organismo (incluindo seu sistema nervo-
so) em congruência com as mudanças estruturais do 
meio como resultado da recíproca seleção estrutural 
que se produz entre ele e este, durante a recorrência 
de	suas	interações,	com	conservação	de	suas	respecti-
vas identidades (MATURANA, 1998, p. 32). 

 A partir do pensamento sistêmico de MATURANA  no que se refere 
à evolução dos seres vivos, “Interagimos, nos transformamos e os mundos se 
transformam. Neste sentido, somos responsáveis pelo futuro de nosso plane-
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ta,	de	nossas	relações	interpessoais,	da	educação	de	nossos	filhos”.	(CORTE	
REAL, 2007, p. 35)  

Ainda no que se refere à aprendizagem, o autor sustenta que quando 
alguém	aprende	algo,	aprende	em	uma	rede	de	conversações.	Tudo	o	que	é	
humano se constitui no entrelaçamento da linguagem e da emoção. São as 
emoções	que	definem	o	espaço	relacional	das	ações.	Um	gesto,	uma	fala,	terá	
um ou outro caráter, conforme a emoção que o originou. Sendo a cultura uma 
rede	fechada	de	conversação,	as	emoções	estão	atravessadas	por	ela.	(MATU-
RANA, 2004)  

O amor é o que funda o social, e é a partir daí que se fundam os do-
mínios	das	ações.	Sem	a	aceitação	do	outro	como	 legítimo	na	convivência,	
não há fenômeno social (MATURANA, 2002, p. 68). Esta aceitação envolve 
respeito, cooperação, aprender a olhar e escutar sem medo de deixar de ser. O 
autor ressalta, no entanto, que só é possível aceitar e respeitar o outro a partir 
da aceitação e do respeito por si mesmo. Surge, então, a responsabilidade – 
toda a ação (coordenada pela emoção) tem consequências na vida de outros 
seres	humanos	–	postura	reflexiva	no	viver.	(MATURANA,	2002,	p.	32-33)	

Aceitar	o	outro	como	legítimo	significa	deixar	o	outro	“ser”,	indepen-
dente de nossa verdade. É aceitar o outro com sua verdade, com a sua história. 
Não há verdade absoluta, ou acesso privilegiado à realidade, mas sim realida-
des	distintas	que	se	configuram	no	viver,	e	que	naturalmente,	não	agradam	a	
todos. Na aprendizagem amorosa,	as	relações	são	baseadas	no	amor,	o	que	inclui	
a aceitação do outro como diferente. CORTE  REAL  (2007, p. 43) explica:

Não estamos falando aqui de um sentimento indivi-
dual, mas sim de um modo de relação [...] De uma ética 
da aceitação da diferença [...] marcas que nos diferem 
do outro, como, por exemplo, a raça, a cor, a religião, o 
nível socioeconômico, as vivências culturais [...]. 
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Todo ser humano tem suas características. Não é necessário gostar 
dessa ou daquela diferença, muito menos negá-la ou depreciá-la, mas sim, 
aceitá-la e respeitá-la, reconhecê-la como legítima em sua existência.

Metodologia e procedimentos

Este é um estudo qualitativo, baseado no levantamento e análise das 
respostas das professoras-alunas dadas ao instrumento “Questionário para 
avaliação do Desenvolvimento do PEAD”. Os questionários online foram apli-
cados às professoras-alunas dos cinco polos do curso, tendo como objetivo 
avaliar	as	condições	de	funcionamento	do	PEAD	com	relação	ao	seu	desen-
volvimento em cada um dos semestres (eixos articuladores do currículo). 
O	questionário	compreendeu	questões	agrupadas	em	itens	abrangentes:	G1	
– Identificação, G2 – Condições pessoais de acesso, G3 – Funcionamento do polo, G4 – 
Desenvolvimento do curso e G5 – Outras questões complementares (não obrigatórias), 
as quais os alunos poderiam oferecer sugestões e fazer comentários.

Para levantamento e análise dos dados foram considerados os questio-
nários referentes aos semestres II e III (2007/1 e 2007/2 – reunidos em um 
instrumento para os dois semestres) e VI (2009/1), complementados por 
registros dos blogs de quatro professoras-alunas do PEAD, escolhidas aleato-
riamente, que contribuíram mediante exemplos com a análise dos dados aqui 
apresentados.	A	análise	tem	como	objetivo	verificar	a	repercussão	do	curso	
na vida pessoal das professoras-alunas, tendo como base às respostas ofere-
cidas à questão aberta e de resposta não obrigatória, pertencente ao grupo 
G5 “mencione pelo menos uma mudança em sua vida pessoal originada pelo 
curso”.
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Análise

A	concepção	de	“aluno”	aqui	apresentado	é	a	de	um	sujeito	de	relações,	
inserido em um contexto social, cultural e econômico, com uma história e 
um ritmo de vida próprio. Tem seu trabalho e, no geral, uma família cons-
tituída	sobre	a	qual	tem	responsabilidades.	É	um	sujeito	que	influencia	e	é	
influenciado	pelo	contexto	em	que	vive	–	escola,	trabalho,	família,	entre	ou-
tros. Entende-se, dessa forma, que a transformação que ocorre na vida destas 
professoras-alunas, a partir de suas vivências e aprendizagens no curso trans-
cende	o	nível	profissional	e	acadêmico	–	onde	se	dá	a	aplicação	direta	dos	
conhecimentos adquiridos – indo além das portas das salas de aula em que 
são docentes. A aluna/professora, então, torna-se outro	a	partir	das	relações	
que se constituem no e com	o	curso	e	novas	relações	se	estabelecem	a	partir	
daí,	pois	o	sujeito	se	modificou.	Seguem	algumas	constatações	e	reflexões	a	
partir da pesquisa realizada, e ainda experiências e sentimentos registrados 
e compartilhados por algumas alunas do curso, em seus Blogs. Seus nomes 
foram abreviados, seguidos do nome e data da postagem.

Através	da	questão	geral	já	mencionada,	ao	final	dos	trabalhos	do	ano	de	
2007, solicitou-se às professoras-alunas que indicassem as mudanças perce-
bidas em sua vida pessoal, decorrentes das atividades do Curso. O resultado 
obtido	é	apresentado	no	Quadro	1.	As	Indicações	apresentadas	correspondem	
ao número de respostas dadas (não ao número de respondentes), as quais 
foram categorizadas e agrupadas para sua apresentação. De 409 respostas 
agregadas, evidenciam-se as três primeiras (que totalizam 212) – analisadas 
a	seguir	–	ou	seja,	53%	das	respostas	identificam	que	o	maior	desafio	deste	
período está relacionado à superação pessoal e à adaptação – leituras, organi-
zação	do	tempo,	valorização	de	suas	coisas.	A	tecnologia	se	impõe	como	uma	
dificuldade	a	ser	superada.
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Quadro 1 – Principais mudanças na vida pessoal – eixos II e III (2007/1 e 2007/2)

Mudança
Indicações Porcentagem 

de respostas

1. Melhor organização do tempo para conciliar afazeres 92 23%

2.	Mais		autoestima	e	autoconfiança 69 18%

3. Lidar com as tecnologias de forma autônoma e uso 
social (inclusão digital)

51 12%

4. Aumento da capacidade de compreensão das leituras, 
mais cultura, mais conhecimento

33 8%

5. Desacomodação, disciplina, aperfeiçoamento 27 7%

6. Mais participação nos processos interindividuais, 
mais comunicação

26 6%

7.	Uso	dos	novos	conhecimentos	na	educação	dos	filhos	
e	outras	situações	do	dia	a	dia	

19 5%

8. Maior comprometimento 18 4%

8. Mudanças no “olhar o mundo”, observação de deta-
lhes, da beleza etc

18 4%

9. Mudança na rotina doméstica, redução do tempo para 
a família

17 4%

10.	Mais	autonomia	e	segurança	nas	opiniões 16 4%

11.	Mais	força	e	coragem	para	enfrentar	os	desafios 13 3%

12. Maior compreensão dos erros (seus e dos outros) / 
maior tolerância  

10 2%

Fonte: Maura Nunes (2009)

No ano de 2007, os alunos cursavam o segundo e o terceiro semestre de 
curso,	em	plena	adaptação	ao	desafio	que	se	apresentava	em	suas	vidas.	Habi-
tuados a sua rotina de trabalho e familiar, agora havia algo novo em suas tra-
jetórias.	Estavam	dando	continuidade	aos	estudos,	em	busca	de	qualificação,	
depois de tanto tempo, na maioria deles, afastados da sala de aula. Ocupavam 
agora, o outro lado das classes – o outro lado do rio, retomando a metáfora de 
SERRES  (1991, p. 11). 
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As interdisciplinas4 vigentes nesse período eram Escolarização, Espaço 
e Tempo na Perspectiva Histórica, Desenvolvimento e Aprendizagem sob o 
Enfoque da Psicologia I, Fundamentos de Alfabetização (eixo 2 – segundo 
semestre); Artes Visuais, Literatura e Aprendizagem, Ludicidade, Música e 
Teatro na Educação (eixo 3 – terceiro semestre). A interdisciplina de Semi-
nário Integrador ocorre durante o ano todo, acompanhando a adaptação no 
curso, iniciação e apropriação tecnológica dos alunos.

A maioria das professoras-alunas do curso trabalhava na rede pública, 
em sala de aula, ou em setor administrativo  durante o período de 40 ou 60 
horas	semanais.	Isso	significa	a	ocupação	de	dois	a	três	turnos	diários	com	
o	trabalho.	O	tempo	dedicado	aos	estudos	para	o	PEAD	ficava	restrito	 	ao	
período	entre		–	turnos,	após	as	23h,	e	finais	de	semana,	transitando,	portan-
to,	entre	atividades	profissionais,	 tarefas	domésticas	e	estudantis.	A	média	
de idade das professoras-alunas – público eminentemente feminino – estava, 
no início do curso, em torno dos 36 anos de idade, com uma experiência no 
magistério distribuída predominantemente entre 5, 10 e 15 anos de trabalho 
docente.	A	maioria	delas	tem	família	nuclear,	com	filhos	pequenos	ou	ado-
lescentes (NEVADO, CARVALHO; MENEZES, 2009, p.376). A aluna C. faz 
um registro peculiar em seu Blog, ao qual é possível relacionar a resposta mais 
indicada, apresentada no Quadro 1, sobre a “necessidade de uma melhor or-
ganização do tempo para conciliar afazeres” (23%).

“Está sendo tudo tão corrido no curso, muitas atividades juntas. Sei que ao final de 
tudo vai valer a pena. Mas conseguir conciliar as atividades do Pead, trabalho e filho 
é desgastante, exige muito de mim.Tivemos um tempinho fora das salas de aulas mas 
este tempo foi muito curto para colocar todas as atividades em dia.” (C. – Atarefada 
– 29/07/2007) 

4  As Interdisciplinas compreendem a abordagem de um tema amplo, que contém inúmeras possibili- As Interdisciplinas compreendem a abordagem de um tema amplo, que contém inúmeras possibili-
dades de enfoques temáticos e teórico-práticos. (CARVALHO; NEVADO; BORDAS, 2006, p. 22)  
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Novas responsabilidades e novas demandas, organização no tempo e 
no papel familiar, estabelecimento de limites entre tarefas e, ainda, experen-
ciar um curso de graduação desenvolvido a distância. Como movimentar-se 
em um lugar estranho e novo e fazer valer à pena? SERRES  (1991, p.60-62) 
diz que é necessário abandonar o ninho e deslocar-se de um lugar conhecido, 
para outro, desconhecido, sem sucumbir à estranheza.

A necessidade do exercício da autonomia surge e, conforme FREIRE  
(1999,	p.	120)	é	na	experiência	da	tomada	de	decisões	que	se	constitui.	MATU-
RANA  e VARELA  (2002, p.52-55) situam a autonomia como característica 
nos seres vivos, pois estes se autoproduzem continuamente interagindo com 
o meio.

A partir deste período, então, tiveram de lidar com o uso da tecnologia, 
com o virtual, o que não fazia parte do cotidiano da maioria deles. Utilizar 
a internet e o correio eletrônico, construir blogs, pbworks, participar de fóruns 
e	 listas	 de	discussão,	 acessar	 a	 plataforma	de	 aprendizagem	 eram	desafios	
postos ao novo lugar ocupado – eram professoras-alunas a distância. Na pos-
tagem	da	aluna	J.	é	possível	perceber	outros	desafios	propostos	nas	outras	
duas respostas mais indicadas (Quadro 1), referentes ao “aumento da auto-
estima	e	autoconfiança”	(18%)	e	à	“necessidade	de	lidar	com	as	tecnologias	
de forma autônoma” (12%). Outros aspectos chamam atenção na pesquisa: 
as professoras-alunas passam a se interessar mais pelo conhecimento, a 
comprometerem-se mais e a perceberem a aplicabilidade dos conhecimentos 
adquiridos em suas vidas, entre outros. 

Ao tomar conhecimento do PEAD senti que seria a minha grande chance. Tive dúvidas 
se conseguiria passar pela barreira do vestibular. Vitória [...] No primeiro dia de aula, 
estava sentindo-me o máximo, no segundo aterrorizada..., wiki, blog, gmail, tecnologia 
avançada demais. Passado o susto inicial, estou mais familiarizada com tudo isto e 
até posso dizer que estou achando estas palavrinhas bem lindinhas. Sei que ainda estou 
tateando nesta área, mas estou acreditando mais em mim e tenho certeza que logo me 
tornarei uma grande ou quem sabe média internauta. Tenho grandes expectativas em 
relação a este curso. Até breve!”(J. - Estou mais tranquila – 16/04/2007)
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Os	desafios	surgem	e	um	novo	eu se vislumbra com as aprendizagens. 
O aprender, para SERRES  (1991, p.61), se relaciona à produção de si. A partir 
das	 experiências	 vividas	 se	dá	 a	 reconstrução,	 uma	nova	 configuração	que	
identifica	o	eu. É possível perceber no registro da aluna a valorização da opor-
tunidade que se apresenta, mas também o temor diante do novo, misturados 
à	confiança	e	à	esperança	que	nasce	na	experiência.	Refletindo	sobre	as	ideias		
de SERRES s, para o sujeito, mesmo na inquietude, a esperança está presente. 
É	necessário	entregar-se	ao	desafio	que	surge	diante	do	novo,	para	tornar-se	
outro, do qual o eu antigo faz parte. Ninguém sabe nadar realmente antes de 
ter atravessado sozinho um rio largo e impetuoso. (SERRES , 1991, p. 11) 

Nestes últimos dias, os sentimentos foram os mais variados possíveis: felicidade, deses-
pero, aflição, angústia, ansiedade,... hoje parei, refleti muito. Concluí que, antes de mais 
nada, precisarei de paciência. Só se consegue chegar ao alto de uma escadaria, subindo 
um a um os degraus [...] Guardei o desespero em uma caixa e lacrei, a aflição e a angús-
tia foram contidas dentro de uma mala chaveada, joguei a chave fora só para garantir, 
quanto a ansiedade escondeu-se rapidamente embaixo do meu travesseiro, fiz que não a 
vi. Espero que amanhã ao sair para a escola, não me acompanhe. Vou dormir um pouco 
e estender minha rede, talvez consiga apanhar muitas “esperançazinhas” coloridas e 
faceiras e guardá-las rapidinho para serem minhas companheiras nestes l.460 dias que 
me separam da minha formatura.” (J.  – Um passo de cada vez – 18/04/2007)

O registro a seguir representa de forma preciosa o ano de 2007 experen-
ciado pelas professoras-alunas, no qual esteve presente o processo de cons-
cientização sobre suas responsabilidades em construir o seu percurso. Era 
preciso “mergulhar” na experiência e entregar-se ao desconhecido, o que leva 
o ser humano a novas aprendizagens do outro lado do rio – transformação, 
sensação de renascimento.

Apesar do cansaço que estou sentindo nestes últimos dias, estou imensamente feliz por 
estar aqui, (...). Sempre lutei muito para alcançar meus objetivos e, por mais que demore 
a alcançá-los, consigo chegar lá. Não sou mais uma menina, longe disto, mas hoje se 
alguém me perguntasse qual minha idade poderia dizer, tranquilamente, 18 e estou só 
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começando. Parabéns para mim e para todos que assim como eu, acreditam que é sem-
pre hora de recomeçar. Chegaremos lá certamente. Tenho certeza que este curso muito 
me acrescentará, me trará visões diferenciadas dentro da educação o que beneficiará 
meu trabalho e a minha vida pessoal também. O caminho não será fácil, será necessário 
persistência e muito trabalho, mas sei que a recompensa virá. Um grande abraço. (J. – 
Apresentação – 12/04/2007)

Diante disso, relembrando SERRES  (1991, p. 61), toda pedagogia reto-
ma	o	nascimento	de	uma	criança.	Em	todo	desafio	há	riscos	e	dificuldades,	
mas também possibilidade de transformação, proporcionando ao sujeito um 
renascimento numa outra versão de si, que só acontece a quem se entrega à 
experiência. Os seres vivos “Aprendem vivendo e vivem aprendendo” (HUM-
BERTO  MARIOTTI  apud MATURANA; VARELA, 2002, p. 12), ou seja, 
constroem o mundo e são construídos por ele assumindo as responsabilida-
des	por	suas	próprias	ações.	

Já	ao	final	dos	trabalhos	do	primeiro	semestre	do	ano	de	2009	(sexto	
semestre), ao solicitar a mesma questão mencionada, é possível constatar um 
resultado diverso – Quadro 2. De 235 respostas agregadas, evidenciam-se as 
três	primeiras	(totalizadas	em	133),	ou	seja,	58%	das	respostas	 identificam	
como	o	maior	desafio	aos	alunos,	as	relações.	As	questões tempo e tecnologia já não 
são mais prioritárias, pois é momento de reavaliação de posturas – inclusão, 
revisão dos relacionamentos, de olhar as pessoas de outra forma.
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 Quadro 2 – Principais mudanças na vida pessoal – eixos VI (2009/1)

Mudança Indicações (?)
Porcentagem 
de respostas 

(?)

1. Compreensão e aprendizagem com relação às di-
ferenças	 (necessidades	 especiais	 e	 questões	 étnico-
-raciais), novo olhar sobre a inclusão.

65 29%

2.	Mais	 reflexão	 sobre	 a	 própria	 vida,	 autoconheci-
mento, reavaliação de posturas e compreensão com 
relação às pessoas.

36 15%

3.	Aumento	da	autoestima,	mais	autoconfiança	e	su-
peração	das	dificuldades.

32 14%

4. Reorganização do tempo. 24 10%

5. Maior embasamento teórico e mais atenção para 
leitura e pesquisa.

19 8%

6. Melhoria no relacionamento interpessoal, maior 
tolerância e compreensão.

15 6%

7. Compreensão dos estádios de desenvolvimento. 10 4%

7. Maior utilização das tecnologias. 10 4%

8. Mudança na vida pessoal e familiar 08 3%

9. Mais felicidade; realização pessoal. 06 3%

10. Redução do tempo para a família. 05 2%

11. Mais importância à argumentação. 03 1%

12. Percepção sobre a importância de apoiar o aluno. 02 1%
Fonte: Maura Nunes (2009)

No início do ano de 2009, os alunos estavam no sexto semestre do cur-
so.	No	ano	seguinte	estariam	realizando	seus	estágios	docentes	e,	no	final,	
passando pela formatura, ou seja, a ideia do término de um percurso come-
çava a se fazer presente. Reconhecem-se como alunos de uma graduação que 
tem possibilitado um novo modo de estar em sala de aula enquanto docentes, 
bem	como	em	suas	relações.	Tem	vínculos	bem	constituídos	no	curso	e	uma	
nova relação com o conhecimento, o que fez com que olhassem em outras 
direções,	antes	desconhecidas.
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As interdisciplinas vigentes durante o Eixo VI eram Desenvolvimento 
e Aprendizagem sob o Enfoque da Psicologia II, Educação de Pessoas com 
Necessidades	 Educacionais	 Especiais,	 Filosofia	 da	 Educação	 e	 Questões	
Étnico-Raciais	na	Educação:	Sociologia	e	História.	As	questões	tecnológicas	
seguem sendo trabalhadas pela interdisciplina do Seminário Integrador, além 
de	outros	conteúdos	relacionados	às	práticas	acadêmicas	e	profissionais	dos	
alunos. 

O foco desse semestre, portanto, era a Docência e os Processos Educa-
cionais Inclusivos. A essa altura do curso, as professoras-alunas já atravessa-
ram	desafios	de	convivência,	com	trabalhos	em	grupo	realizados	a	distância,	
enfrentamento de pontos de vista diversos, entre outros. Os processos de 
aprendizagem também foram alvo de estudo, lançando as professoras-alunas 
em um exercício constante de observar seus alunos de forma mais atenta e 
aprofundada, como sujeitos provenientes de certo contexto familiar e cultural.

 A resposta mais indicada no Quadro 2 referente à “compreensão e 
aprendizagem com relação às diferenças e novo olhar sobre a inclusão” (29%), 
sinaliza de forma expressiva a repercussão das vivências e do momento das 
professoras-alunas  no respectivo semestre do curso. 

MATURANA  (2002, p. 16) ressalta que é na convivência que o ser hu-
mano	se	transforma	e	aprende	e	que	são	as	emoções	que	definem	o	espaço	
relacional	das	ações.	Transformados	a	partir	das	interações	no	curso	e	apren-
dizagens, as professoras-alunas reavaliam sua relação com o meio, e um novo 
jeito	de	conviver	se	configura.	MATURANA	 	(2002,	p.	60)	 ressalta	que	 “o	
aprender tem a ver com as mudanças estruturais que ocorrem em nós de ma-
neira	contingente	com	a	história	de	nossas	interações”.	E	essa	transformação	
ocorre corporal, cognitiva e afetivamente (MATURANA, 2002, p. 60). De-
senvolvem-se	então,	relações	baseadas	no	amor	(aprendizagem	amorosa),	nas	
quais o outro é aceito como legítimo, nas suas diferenças – há um movimento 
até o outro a partir da compreensão (CORTE REAL, 2007, p. 43). O outro 
passa a ser visto como parceiro de jornada. Segue um dos registros da aluna K.
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Todos somos especiais, o que difere são as ações de cada um. Diariamente nos depara-
mos com algumas situações em que a primeira reação é a de achar que não consegui-
remos resolver. Daí vem o desespero e o sentimento de: Por que comigo? Aos poucos, e 
às vezes é muito aos poucos, vamos encarando a situação como um desafio que temos 
que enfrentar, para nosso amadurecimento e consequentemente o aprendizado. [...] 
Ninguém é suficientemente completo sem o apoio, amor, carinho, atenção e dedicação 
de outros.[...]Somos peças de um quebra-cabeça gigante, em que NUNCA se chegará 
ao final da montagem, a cada novo encaixe surgem novas expectativas e esperanças.
[...] O caminho mais seguro, apesar dos tropeços, ainda é o chamado de AMOR.” (K. – 
Especiais... – Apresentação  – 14/04/09)

A partir dos exercícios de convivência proporcionados pelo curso e de 
um novo olhar lançado ao outro, um novo olhar é lançado a si mesmo, propor-
cionando	uma	“maior	reflexão	sobre	a	própria	vida	e	com	relação	às	pessoas”.	
Estas são mudanças em destaque relatadas pelas professoras-alunas (Quadro 
2)	–	15%	das	indicações.	Há	uma	reavaliação	de	postura	com	relação	a	si	mes-
mo e às pessoas.

[...] Para cada fase de minha vida um desafio foi lançado, objetivos foram alcançados 
e muitas novas aprendizagens conquistadas. Se pudesse voltar atrás certamente muita 
coisa faria diferente, mas é preciso fazer dos erros novos acertos, para isso é fundamen-
tal reconhecer, refletir e buscar mudanças. [...] Aceitar críticas, trabalhar em grupo, 
respeitar as diferenças, tolerar mais, interagir e fazer prioridades na vida são algumas 
dessas mudanças que fazem bem particularmente e profissionalmente. [...] Atualmente 
discutimos com mais naturalidade sobre problemas raciais, etnias, trocamos experi-
ências sobre tecnologia e inclusão. [...] temos muito a aprender e muita interação para 
realizar [...]” (J. – Minhas aprendizagens – 29/04/09)

Assim, outras posturas e lugares são demandados no percurso. Há uma 
maior	preocupação	com	relação	ao	outro	e	suas	relações,	e	certa	preocupação	
de como se apresentar perante o outro. Ao incluir e aceitar o outro, de forma 
mais	flexível,	há	o	desejo	de	sentir-se	incluído	e	aceito.	Segue	a	postagem	da	
aluna J.
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Um novo desafio é responsável por algumas noites maldormidas: ser mediadora em 
fórum composto por colegas de curso. [...] a responsabilidade é grande, pois mediar 
as discussões que serão realizadas pressupõe um grande conhecimento a respeito[...] 
(J – Novo Desafio – 07/09/2009). Na postagem anterior expus toda minha ansieda-
de, angústia, insônia, taquicardia [...]. Pois bem, ela (a atividade) iniciou e eu mesmo 
relutante, deixei de lado minha insegurança [...] O que me assustava mesmo era a re-
ceptividade dos colegas do meu grupo. Como reagiriam tendo a mim como mediadora, 
papel que até agora foi de professores e tutores? [...]” (J. - Pré-ocupação – 12/09/2009) 

Ao interagir, CORTE  REAL  (2007, p. 35) ressalta que o ser humano se 
transforma e transforma o mundo. Responsabilidade é ter a noção dessa par-
ticipação ativa no mundo e de que toda a ação tem consequências – envolve 
ética	e	compreensão	dos	próprios	desejos,	ou	seja,	uma	postura	reflexiva	no	
viver. (MATURANA, 2002, p.33-34) 

A professora-aluna passa a se posicionar diante das demandas do curso, 
a	organizar-se	para	 as	 tarefas	 e	 a	buscar	 auxílio	para	 as	 suas	dificuldades.	
Isso traça um posicionamento subjetivo com relação ao próprio processo de 
aprendizagem e lugar no coletivo. Conforme diz SERRES  (1991, p.14,) “quem 
não se mexe não aprende nada”. Desta forma, se apresenta como mudança 
pessoal	(14%	das	indicações,	Quadro	2)	o	“aumento	da	autoestima,	autocon-
fiança	e	superação	das	dificuldades”.

SERRES  (1991, p. 11) diz que ninguém sabe nadar realmente antes de 
ter atravessado sozinho um rio largo ou um estreito, onde sempre há um pe-
queno	“espaço	numa	piscina	para	se	mergulhar	em	conjunto”.	As	relações	e	
interações	se	apresentam	como	fundamentais	para	o	processo	de	aprendiza-
gem do sujeito.

[...] Depois de tantas emoções quero agradecer a todas e a todos os colegas que colabo-
raram na construção destes projetos (escrita após apresentação no salão de iniciação 
científica da UFRGS do Projeto de Aprendizagem desenvolvido em grupo, na interdis-
ciplina de Psicologia II, no PEAD). Inclusive aqueles que mesmo a distância fizeram 
sua parte com mensagens de incentivo e CORAGEM! [...] Muito Obrigada também 
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às professoras e tutoras da UFRGS e do Polo de Alvorada, que proporcionaram este 
momento especial! E a professora L. que acreditou em nós e não economizou noites 
e finais de semana na construção de nossos relatos, aliás, colaboração/cooperação e 
InterAÇÃO não faltaram! (...) (R. – EDUCADOR Educa a dor –  02/06/09)

Relacionadas às mudanças indicadas, outras há de se mencionar após 
um semestre tão intenso de estudo e experiências, conforme é possível obser-
var no Quadro 2. Especialmente, após seis semestres no curso de graduação 
na UFRGS.

Iniciei o semestre cheia de energia, tenho que fazer vários pit stop para chegar na ban-
deiraquadriculada [sic], ufaaaaa....tenho certeza que consigo, tenho força !!!!!!![...]40 
horas de sala de aula(...)Iniciei dia 17, um curso a distância [...]E claro que não podia 
me esquecer do que me estimulou a gostar, invadir a internet de maneira diferente [...] 
o PEAD [...] Bom, meu relato tá muito bom, mas pelo que deu pra perceber, não posso 
marcar bobeira, até porque ainda tenho que comer, namorar, curtir o filho, estudar e 
dormir um pouco né?!Mas tem um lado positivo em toda essa correria, claro que tem 
que ter né??? Vou acrescentar muito na minha vida, pois são coisas diferentes e ao mes-
mo tempo tão iguais.” (K.– Estudar...Estudar...Estudar...– 31/08/09)  

Percebe-se,	ao	final	desta	análise,	que	houve	um	amadurecimento	das	
professoras-alunas	no	decorrer	do	curso.	De	desafios	pessoais	a	relacionais,	as	
questões	indicadas	sinalizaram	as	transformações	e	aprendizagens	por	elas	
mesmas evidenciadas em seus blogs. Muitas foram as mudanças percebidas 
em sua vida pessoal, decorrentes das atividades do Curso. Inicialmente, a 
tecnologia	se	colocava	como	uma	dificuldade,	que	com	o	passar	do	tempo	foi	
sendo	superada,	dando	lugar	a	outros	desafios.	Mudança	na	rotina	do	traba-
lho e pessoal, ocupação de um novo lugar em suas vidas, no mundo e perante 
as	 pessoas,	 necessidade	 de	 organização	 no	 tempo,	 entre	 outras	 questões.	
Medo	e	confiança	misturavam-se	em	suas	experiências	e	à	entrega	ao	novo,	
ao	desafio.
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Considerações finais

A	partir	das	reflexões	aqui	apresentadas,	fica	evidente	que	a	evolução	
em nível pessoal apresentada pelas professoras-alunas neste período somente 
tornou-se possível porque aconteceu no contexto de um curso que se pro-
pôs	a	promover	transformações	através	dos	desafios	colocados.	Observou-se	
uma dialética entre os momentos do curso e o desenvolvimento pessoal das 
professoras-alunas. 

Inicialmente a necessidade do uso da tecnologia se apresentou como 
um	grande	obstáculo	a	ser	ultrapassado.	Um	número	significativo	delas	sem	
computador, ou mesmo sem ter um e-mail pessoal, estava diante de um gran-
de	desafio,	 superar-se. As interdisciplinas realizadas durante o ano de 2007, 
que versavam sobre o tempo numa perspectiva histórica e sobre aprendiza-
gem,	 também	sobre	o	 lúdico	 e	 as	 artes,	passaram	a	proporcionar	 reflexões	
às professoras-alunas sobre o próprio processo de aprendizagem e sobre 
construções	antigas	de	conceitos	que	norteavam	seu	trabalho	até	o	momento.	
Ocupavam, depois de tanto tempo, o outro lado da classe, lugar novamente 
desconhecido. Outras atividades se atravessaram na sua rotina, fazendo-se 
necessárias	a	autoconfiança,	a	organização	pessoal,	o	reconhecimento	de	difi-
culdades ou lacunas de aprendizagem.

Nesse percurso, então, encontraram-se consigo mesmas e, nesse en-
contro singular, encontraram-se com o outro.	 Descobriram-se	 nas	 relações	
de cooperação, na cumplicidade do compartilhar de um momento de vida. 
Na parceria de jornada, reconheceram-se na diversidade de comportamen-
tos e pensamentos e, na medida em que lançaram um novo olhar mais terno 
e	flexível	para	si	mesmas,	olharam	com	amor	para	seu	semelhante	–	o	sen-
timento é de conciliar, não apartar. As interdisciplinas, neste momento do 
curso (2009/1), inspiraram um novo jeito de se relacionar, que transbordou o 
contexto acadêmico. Discutiram sobre necessidades educacionais especiais, 
questões	étnico-raciais,	de	sociologia,	filosofia	da	educação	e,	ainda,	desen-
volvimento e aprendizagem, reavaliando posturas.
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Esse novo lugar ocupado certamente faz toda a diferença, tanto no 
exercício	 docente	 das	 professoras-alunas,	 como	 em	 todas	 as	 suas	 relações	
interpessoais,	pois	o	desafio	estava	focado	nas	suas	interações. Ao mergulhar 
na experiência, as professoras-alunas perceberam que não estavam sozinhas, 
e que sua própria evolução estava ligada ao desenvolvimento de seus colegas e 
alunos.	O	outro	é	legitimado	na	sua	diferença.	Ao	final	do	curso,	as	comunida-
des	de	trabalho	estão	mais	estabelecidas.	As	aprendizagens	e	transformações	
na vida das professoras-alunas ocorreram a partir das experiências vividas, 
atravessadas	pelas	interações	e	relações	constituídas	ao	longo	do	curso,	nas	
quais cada uma delas participa ativamente. 
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CAPÍTULO 17
Licenciatura em pedagogia  
a distância: repercussões do curso 
na vida das professoras-alunas
Simone Ramminger e Jaqueline Santos Picetti

Introdução

Com o desenvolvimento da tecnologia e da crescente demanda da popu-
lação	por	formação	profissional,	a	educação	a	distância	(EAD)	vem	ganhando	
espaço nos nossos dias. A cada semestre surgem novos cursos, funcionando 
nessa	modalidade.	Consequentemente	muitas	 são	 as	 questões	 com	 que	 os	
profissionais	se	deparam:	a	formação	dos	professores,	a	relação	que	se	estabe-
lece	entre	professores	e	alunos	e	a	aprendizagem	significativa	dos	estudantes.	

O acesso às tecnologias está cada vez mais próximo das pessoas. Isso faz 
com	que	diversas	instituições	invistam	na	EAD.	A	partir	da	Lei	de	Diretrizes	
e Bases 9394/96 (LDB), que estabelece a EAD como modalidade educacional, 
ocorreu a introdução dessa modalidade de ensino na educação, tanto para 
cursos de graduação como para cursos de pós-graduação (BRASIL, 1996).

As	solicitações	de	autorização	ao	Ministério	de	Educação	(MEC)	foram,	
em sua grande maioria, para cursos de graduação de formação de professores. 
Os professores do ensino fundamental são o público principal desses cursos, na 
medida em que são afetados pelo artigo 87, § 4º, da LDB, que estabelece que, “até 
o	fim	da	Década	da	Educação	somente	serão	admitidos	professores	habilitados	
em nível superior ou formados por treinamento em serviço” (BRASIL, 1996).
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Em função disso, a Faculdade de Educação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (FACED/UFRGS) ofereceu, em 2006, seu primeiro Curso 
de Graduação em Pedagogia–Licenciatura para os Anos Iniciais no Ensino 
Fundamental, modalidade educação a distância (PEAD). Sua intenção era 
de capacitar professores das escolas públicas do Rio Grande do Sul. Acom-
panhamos esse curso desde o segundo semestre de 2006, o que permitiu 
que observássemos alguns de seus aspectos, como, por exemplo, enquanto 
algumas professoras-alunas1 desistiam do curso em algum momento, outros 
continuavam motivados, participando ativamente, fazendo interessantes re-
latos de sua experiência e de suas aprendizagens em seus blogs, aplicando os 
conhecimentos adquiridos na sua sala de aula. 

Através	dessa	constatação	e	das	observações	e	interações	com	os	mes-
mos durante o curso, construiu-se a seguinte questão de pesquisa: Quais as 
repercussões	da	vivência	no	Curso	de	Graduação	em	Pedagogia–Licenciatura	
a distância da UFRGS na vida das professoras-alunas? A partir desse pro-
blema,	estabeleceu-se	como	objetivo	analisar	as	repercussões	da	vivência	no	
PEAD	na	vida	pessoal	e	profissional	das	alunas-professoras.

Nesse	artigo	apresentamos	um	recorte	da	trajetória	e	das	elaborações	a	
respeito da questão de pesquisa mencionada acima.

Educação a distância e a formação de professores

Vivemos num mundo marcado por um contínuo processo de mudan-
ças,	por	avanços	científicos	e	tecnológicos	e	pela	valorização	do	conhecimen-
to, das competências, da autonomia, da iniciativa e da criatividade. (NEVES, 
2005) 

1  Estão assim denominados por serem alunos do curso e ao mesmo tempo atuarem em sala de aula.
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A educação a distância faz parte deste “processo de mudança, que in-
clui não só a democratização do acesso aos níveis crescentes de escolaridade e 
atualização permanente como também a adoção de novos paradigmas educa-
cionais” (NEVES, 2005, p. 137). NEVES  destaca, ainda, que cursos oferecidos 
a distância, destinados a formar professores, podem ser uma excelente estra-
tégia para construir conhecimento, dominar tecnologias, desenvolver novas 
competências e habilidades. 

Esses cursos necessitam propiciar a vivência de uma experiência que 
contextualiza o conhecimento que o aluno constrói, levando em conside-
ração o contexto da escola, a prática dos professores e a realidade dos seus 
alunos.	Assim,	o	processo	de	formação	precisa	criar	condições	para	o	docente	
entender porque e como integrar o computador na sua prática pedagógica, 
possibilitando a transição de um sistema fragmentado de ensino para uma 
abordagem integradora de conteúdo e voltada para os interesses de cada alu-
no. (VALENTE, 1999) 

A comunidade virtual de aprendizagem propicia um ambiente rico e 
permite que se entendam os diferentes papéis que mediadores e aprendi-
zes passam a desempenhar. É através da interação nessa comunidade que 
as	pessoas	 se	 aproximam,	 verificam	 interesses	 comuns	 e	 com	 isso	 formam	
grupos que objetivam a construção de novos saberes. (VALENTE, 1999) 

De acordo com NÓVOA  (2001), atualmente os professores precisam 
lidar não só com alguns saberes, mas também com a tecnologia e com a com-
plexidade social. O autor destaca duas competências importantes aos profes-
sores nos dias de hoje: a) de organizador: ele não é um mero transmissor de 
conhecimento, mas sim um organizador de aprendizagens via os novos meios 
informáticos; b) não basta deter o conhecimento para saber transmitir, é pre-
ciso compreendê-lo, ser capaz de reelaborá-lo e de transpô-lo em situação 
didática em sala de aula. 
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Para desenvolver competências2 é preciso trabalhar a partir de pro-
blemas,	 de	 projetos,	 propor	 tarefas	 complexas	 e	 desafios	 que	 incitem	 as	
professoras-alunas a mobilizar seus conhecimentos e complementá-los. Isso 
pressupõe	uma	pedagogia	ativa	e	cooperativa.	Possivelmente	os	professores	
não desenvolverão competências, se não se perceberem como organizado-
res	de	 situações	didáticas	 e	de	 atividades	que	 têm	 sentido	para	os	 alunos,	
envolvendo-os e, ao mesmo tempo, gerando aprendizagens fundamentais. 
(PERRENOUD, 2000) 

Atualmente o paradigma dominante na área de formação de professores 
é	o	paradigma	do	professor	reflexivo.	Esse	tipo	de	professor	reflete	sobre	a	sua	
prática e elabora em cima dela.  (NÓVOA, 2001)  

Nas	escolas	é	importante	que	se	crie	um	conjunto	de	condições,	de	ló-
gicas	de	 trabalho	coletivo	(através	da	 reflexão	e	da	 troca	de	experiências),		
onde	seja	possível	dar	origem	a	uma	atitude	reflexiva	dos	professores.	É	re-
levante destacar que a experiência de cada um é muito importante, mas ela 
só se transforma em conhecimento através da análise (individual e coletiva) 
sistemática das práticas. (NÓVOA, 2001) 

FREIRE  (1996) trabalha com a concepção de que ensinar não é sim-
plesmente transferir conhecimento, mas ajudar o sujeito a pensar. Logo, os 
formadores de professores precisam respeitar os saberes com que os mes-
mos chegam aos espaços de formação, reforçando a capacidade crítica e a 
curiosidade. 

Com base nas ideias de FREIRE  (1996), NÓVOA  (2001) e PERRE-
NOUD d (2002),  destacamos a importância da pesquisa no processo de 
aprendizagem. Para FREIRE , não há ensino sem pesquisa nem pesquisa sem 
ensino. Para NÓVOA , o professor pesquisador é aquele que assume a sua própria 
realidade	escolar	como	um	objeto	de	pesquisa,	como	objeto	de	reflexão,	como	
objeto de análise. Mas, é preciso lembrar que a experiência por si só não é 

2 	PERRENOUD		(2000)	define	competência	como	uma	capacidade	de	mobilizar	diversos	recursos	
cognitivos	para	solucionar	uma	série	de	situações.
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formadora.	Para	ser	formadora	ela	necessita	da	reflexão	e	da	pesquisa	sobre	a	
experiência.

NÓVOA  (1995) defende, portanto, a ideia de que os programas de for-
mação de professores precisam desenvolver três “famílias de competências”: 
saber relacionar e saber relacionar-se; saber organizar e saber organizar-se; 
e saber analisar e saber analisar-se. Para esse pesquisador, faz-se necessário 
que o professor seja objeto e sujeito da formação ao mesmo tempo. Através de 
um	trabalho	individual	e	coletivo	de	reflexão,	os	professores	poderão	encon-
trar	os	meios	significativos	ao	seu	desenvolvimento	profissional.

Logo,	podemos	afirmar	que	o	curso	analisado	nesse	trabalho	traz,	em	
suas	 raízes,	 relações	 com	 os	 estudos	 de	 FREIRE	 	 (1996),	NÓVOA	 	 (1995,	
2001) e PERRENOUD  (2000, 2002), pois busca, de acordo com NEVADO , 
CARVALHO  e MENEZES (2007), valorizar as práticas de sala de aula viven-
ciada pelas professoras-alunas, incentivando, através da leitura e discussão 
de materiais, da pesquisa e da interação virtual e presencial com colegas, pro-
fessores	e	tutores,	a	constante	análise	e	reflexão	sobre	a	prática.

O curso de pedagogia a distância da UFRGS

O PEAD foi concebido dentro do Programa Pró-Licenciatura  – Fase 
I e foi oferecido para aproximadamente 400 docentes em exercício nas es-
colas públicas estaduais e municipais do RS, distribuídos em cinco polos: 
Alvorada, Gravataí, São Leopoldo, Sapiranga e Três Cachoeiras. (NEVADO, 
CARVALHO e MENEZES, 2007)  

O curso previa 20% de encontros presenciais da carga horária semes-
tral. Foi desenvolvido mediante materiais interativos na web, com o objetivo 
de	promover	situações	de	aprendizagem	interativas,	utilizando-se	criativa-
mente das TICs. Esses materiais eram disponibilizados no ambiente virtual 
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de aprendizagem ROODA (Rede cooperativa) em blogs ou em ambiente para 
autoria cooperativa e criados pelos professores.3  No ROODA, os alunos po-
diam também interagir, de forma assíncrona, com os colegas, professores e 
tutores da sede e do polo nos fóruns criados para discussão desses materiais. 
(NEVADO, CARVALHO e MENEZES, 2007) 

De acordo com NEVADO , CARVALHO  e MENEZES  (2007), o curso 
buscou superar a dicotomia apresentada por modelos convencionais de cur-
sos	de	formação	de	professores,	que	teorizavam	sobre	as	transformações	nas	
práticas	 educativas,	 sem	que	 essas	 transformações	 fossem	 experimentadas	
no próprio ambiente de formação. 

Foi proposto um currículo com características interdisciplinares atra-
vés do uso de metodologias interativas e da internet para o desenvolvimento 
e acompanhamento das aprendizagens. Portanto, um dos objetivos do PEAD 
era	preparar	o	aluno-professor	para	a	autorreflexão	permanente	e	a	recriação	
das suas práticas, procurando ampliar o conhecimento e o pensamento sobre 
o fazer pedagógico.

Metodologia

O método empregado nessa pesquisa foi o qualitativo, na modalidade 
do estudo de caso. Segundo BOGDAN  e BIKLEN  (1994), a pesquisa qualita-
tiva tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 
como seu principal instrumento. Envolve a obtenção de dados descritivos, 
obtidos no contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação inves-
tigada; enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar 
a perspectiva dos participantes. Já um estudo de caso é uma pesquisa empí-

3  ROODA (https://www.ead.ufrgs.br/rooda), em blogs (http://www.blogger.com) ou em 
ambiente para autoria cooperativa (http://pbworks.com).
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rica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real. 
(YIN, 2001) 

A análise dos dados foi efetuada através do método de análise de con-
teúdo (BARDIN, 1995). A análise de categorias é o método de análise de 
conteúdo	mais	empregado.	Consiste	em	classificar	os	diferentes	elementos	
do texto segundo critérios que permitem certa ordem na multiplicidade de 
significados	presentes	nesse.

Os dados dessa pesquisa foram coletados por meio da aplicação de um 
questionário, que foi enviado por e-mail aos alunos do curso e respondido 
também por e-mail, no mês de outubro de 2009. Foram participantes cinco 
alunas-professoras do Polo de Alvorada e cinco alunas-professoras do Polo 
de São Leopoldo, que responderam ao questionário. Elas tinham entre trinta 
e sete e cinquenta anos de idade e trabalhavam entre vinte e sessenta horas 
semanais em escolas estaduais e municipais do RS. Destaca-se, ainda, que 
sete delas atuavam nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Análise e discussão dos resultados

Repercussões do curso

Cabe destacar, no início dessa discussão, que as participantes da pes-
quisa referiam que a sua experiência como alunas do PEAD havia trazido 
contribuições	importantes	para	a	sua	vida	pessoal,	mas	que,	para	a	sua	prática	
pedagógica, fora o principal. A análise e discussão dos resultados foram orga-
nizadas em quatro categorias, as quais foram construídas a partir da leitura, 
releitura e análise de reincidências e semelhanças dos dados. A seguir, são apre-
sentadas as seguintes categorias de análise: a teoria fundamentando a prática 
e a prática embasando a teoria; o olhar sobre os alunos e suas aprendizagens; 
contribuições	da	tecnologia	e	mudanças	na	maneira	de	se	ver	educadora.
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A teoria fundamentando a prática e a prática embasando a teoria

A proposta pedagógica do PEAD baseia-se na interdisciplinaridade, 
na construção cooperativa do conhecimento e na interação entre teoria e 
prática (NEVADO; CARVALHO e MENEZES, 2007). Dessa forma, o curso 
reforça a importância atribuída à articulação dos componentes curriculares 
entre si e  à ligação com as experiências docentes e com a prática pedagógica 
realizada nas escolas onde as professoras-alunas atuam.  O curso PEAD foi 
justamente desenvolvido e pensado para “[...] trabalhar a partir dos saberes 
que os professores construíram e constroem todos os dias com seus alunos”. 
(CARVALHO, 2007, p. 10)  

As participantes da pesquisa comentaram que o curso possibilitou 
mais	a	reflexão	sobre	sua	prática,	principalmente	quando	liam	os	materiais	e	
realizavam os trabalhos propostos nas interdisciplinas, onde muitas vezes se 
organizavam da seguinte forma: discussão dos textos em fóruns de discussão 
e	troca	de	ideias	com	professores,	tutores	e	colegas,	como	fica	demonstrado	
na fala dessa professora-aluna:

O curso abriu uma imensa janela de oportunidades em minha vida. É outra forma de 
pensar e fazer educação... Na escola, muitas vezes, nos tornamos pessoas inertes, sem 
perspectivas! [...] nosso diferencial está em fazer este elo entre prática e teoria. Esse mo-
vimento permite “experimentar” nossas aprendizagens. A contribuição é imediata, pois 
nós temos a oportunidade de estando na sala de aula colaborar com novas idéias. Além 
disso, podemos agir na prática e assim contribuir com nossas percepções e vivências na 
construção do conhecimento.4  (P4)

O PEAD me leva a refletir constantemente sobre minha prática diária em aula, coisas 
que antes eram automáticas, atualmente são pensadas e repensadas, sempre com a 
intenção de realizar meu trabalho da maneira mais competente e eficaz possível. (P8)

4  A escrita ou fala dos alunos-professores serão escritos em fonte itálica.
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Nesse	processo	de	reflexão	sobre	a	ação,	a	teoria	ganha	outro	significa-
do.	Como	podemos	observar,	o	curso	de	formação	necessita	criar	condições	
para que o professor recontextualize o aprendizado e as experiências vividas 
durante a sua formação para a sua realidade de sala de aula, compatibilizando 
as	necessidades	de	 seus	alunos	e	os	objetivos	pedagógicos	que	 se	dispõe	a	
atingir. (VALENTE, 1999) 

À	medida	que	o	curso	se	desenvolveu,	a	maioria	das professores-alunas 
desenvolveu e aprimorou essa capacidade de integrar teoria e prática. Nos 
trabalhos solicitados nas interdisciplinas e nos seus blogs	relataram	situações	
vivenciadas em sala de aula e buscaram compreendê-las a partir das ideias 
apresentadas pelos autores e dos questionamentos feitos pelos professores e 
tutores. Essa observação pode ser constatada na fala da aluna P8, pois ela  co-
menta	que	o	curso	a	fez	refletir	sobre	sua	prática	pedagógica	e	levou	a	realizar	
um	trabalho	pedagógico	em	sala	de	aula	de	forma	mais	eficaz.

Essa experiência de sala de aula, trazida constantemente pelas professo-
ras- alunas é muito importante, pois segundo NÓVOA  (2001), a experiência 
de cada um só se transforma em conhecimento através da análise sistemática 
das suas práticas. 

Constata-se, portanto, que através de uma metodologia interativa 
e problematizadora, como foi proposta pelo PEAD, a interação com novos 
materiais, tutores, professores e colegas desencadeou trocas de experiências, 
processos	de	reflexão	sobre	a	prática	e	tomadas	de	consciência5 do próprio 
processo de aprendizagem dessas professoras-alunas.

5 	Tomada	de	consciência	significa	apropriar-se	dos	mecanismos	da	própria	ação,	ou	seja,	o	avanço	do	
sujeito na direção do objeto, a possibilidade de o sujeito avançar no sentido de apreender o mundo, de 
construir o mundo, de transformar o mundo que está aí, se dá na precisa medida que ele apreende a si 
mesmo como sujeito, que ele apreende a sua prática, a sua ação. (BECKER, 2001, p. 42) 
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O olhar sobre os alunos e suas aprendizagens

O	processo	de	reflexão	sobre	a	prática	e	o	maior	conhecimento	sobre	
as teorias de aprendizagem, proporcionados por algumas interdisciplinas do 
curso, contribuíram para um novo olhar desses professores sobre os seus alu-
nos. Algumas participantes relataram que passaram a observar mais seus alu-
nos durante a sua vivência no curso de graduação, como comentam as alunas:

Perceber como o aluno pensa e como ele aprende tem me ajudado a planejar melhor. 
(P3)

Hoje percebo que temos que incentivar os alunos a serem seres pesquisadores e capazes 
de construírem sua aprendizagem... (P7)

Essas alunas demonstraram a construção de uma nova maneira de ver os 
seus	alunos.	Essas	reflexões	podem	ser	complementadas	pelo	prosseguimen-
to da fala da participante sete, a qual ilustra as ideias trazidas por FREIRE  
(1996) quando diz que ensinar não é simplesmente transferir conhecimento e 
que os professores precisam respeitar os saberes com que os educandos che-
gam à escola:

Hoje tenho a visão de que preciso trabalhar para uma educação democrática... desafia-
dora, que leve nossos alunos a buscar o conhecimento... não mais uma professora que 
só repasse as informações de forma estática... Meus alunos já possuem uma bagagem de 
informações e aceitar isto é fantástico... (P7)

NÓVOA  (1995) refere que quando o professor consegue deslocar a 
atenção exclusivamente dos “saberes que ensina” para as pessoas a quem es-
ses “saberes vão ser ensinados”, sente a necessidade imperiosa de fazer uma 
reflexão	sobre	o	sentido	do	seu	trabalho.	

Acredito que o desenvolvimento desse novo olhar sobre seus alunos é 
reflexo	do	desafio	ao	constante	pensar	sobre	sua	prática	e	é	uma	contribuição	
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muito	importante	do	PEAD	na	prática	das	professores-alunas.	À	medida	que	
elas compreenderam que o professor não é um mero transmissor de conheci-
mentos, mas um mediador, conseguiram observar mais os estudantes, prestar 
mais atenção às suas necessidades, despertar curiosidades, propor pesquisas 
e	incentivar	que	estabelecessem	relações	da	sua	realidade	com	os	conteúdos	
trabalhados;	elas	estavam	contribuindo	para	uma	aprendizagem	mais	signifi-
cativa de seus alunos e para a formação de sujeitos mais críticos e autônomos.

 Contribuições da tecnologia

A maioria das professoras-alunas destaca que a tecnologia, apesar de ter 
sido	uma	dificuldade	inicial,	tem	contribuído	muito	na	prática	profissional	
e no processo de aprendizagem, facilitando o acesso à informação de forma 
rápida e autônoma, como refere a participante:

Acredito que a tecnologia é um instrumento incrível para a construção do conhecimen-
to, inclusive para o meu, como graduanda em Pedagogia, pois possibilita ao aprendiz 
buscar informações novas o tempo todo, confrontando-as com aquelas que o professor 
oferece em sala de aula. (P8)

É importante destacar que, durante o curso, as professoras-alunas eram 
levadas a se familiarizar com as tecnologias que estavam no seu cotidiano. 
Professores	e	tutores	os	desafiavam	a	pesquisarem	na	internet,	a	visitarem	os	
blogs e wikis produzidos pelos colegas, além de interagirem nos fóruns de dis-
cussão das interdisciplinas. Através de recursos como MSN, skype (softwares 
de mensagens instantâneas) e e-mail, os alunos interagiam virtualmente entre 
si, organizavam e realizavam trabalhos em grupo, discutiam ideias, conver-
savam e tiravam dúvidas com tutores e professores, conforme manifesta uma 
das alunas:
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Hoje não sei viver sem ela (tecnologia). Ela tem sido uma ligação para a melhoria das 
minhas práticas diária profissional e pessoal. Uma maneira rápida de estar ligada a 
todos (as) colegas, professores, tutores, amigos e até meus alunos pelo Orkut, Blog e 
Gmail. (P6)

Tais recursos constituem-se como importantes instrumentos de trocas, 
pois	como	a	aluna	P6	relata,	através	das	comunicações	síncronas	e	assíncro-
nas, ela interagiu com diferentes pessoas do curso, promovendo a melhoria 
da sua prática. 

Apesar do desconhecimento, dos medos e das resistências iniciais com 
relação à tecnologia, podemos perceber que ao experimentar as mudanças 
propostas na sua formação, as professoras-alunas propunham e criavam, para 
seus	alunos,	situações	de	aprendizagem	semelhantes	às	que	 foram	por	eles	
vivenciadas. Uma das participantes ilustra essa ideia:

[...] o mais importante é minha integração com o mundo virtual, onde antes era um 
acesso restrito e hoje é uma rotina diária e sistemática, com pesquisas, produções, pos-
tagens, troca de informação com colegas e professores, etc. Outro grande avanço foi eu 
me sentir confiante para poder levar este conhecimento também aos meus alunos. Sinto 
que sem a presença do PEAD eu não sentiria que a informática poderia fazer tanta 
diferença ao aprendizado deles. Esta integração e compartilhamento fazem com que eu 
seja o instrumento para possibilitar um aprendizado diferente e mais atual aos meus 
alunos.  (P10)

O uso da tecnologia necessita preparar o professor para vivenciar a ex-
periência de mudanças no ensino que ele depois irá proporcionar aos seus 
alunos. O que o PEAD pretendia era pensar uma formação, mediada pelas 
tecnologias, que permitisse discutir e solucionar problemas que tinham sig-
nificado	para	os	sujeitos,	que	os	aproximasse	da	sua	realidade.	(NEVADO;	
CARVALHO e MENEZES, 2007) 

Os professores que sabem o que as novidades tecnológicas aportam, 
bem como seus limites e perigos, podem decidir, com conhecimento de causa, 



Licenciatura em pedagogia a distância:  
repercussões do curso na vida  

das professoras-alunas
369

o	 espaço	que	querem	dar	 a	 elas	 em	 sua	 aula.	As	 tecnologias	modificam	as	
maneiras de viver, de se divertir, de se informar, de trabalhar e de pensar. Tal 
evolução	afeta,	portanto,	as	situações	que	os	alunos	enfrentam	e	enfrentarão,	
nas quais eles mobilizam e mobilizarão o que aprendem na escola (PERRE-
NOUD, 2000).  Por isso, a importância do experimento das diferentes possi-
bilidades que as tecnologias podem agregar ao ensino e à aprendizagem.  

Mudanças na maneira de se ver educadora

A experiência como professoras-alunas do PEAD despertou algumas 
mudanças na maneira como se percebem educadores. Além de utilizarem, 
com	mais	frequência,	a	tecnologia	para	questões	pessoais,	sentiram-se	mais	
seguros,	preparados	e	confiantes	para	realizar	seu	trabalho	em	sala	de	aula.	
Duas participantes comentaram isso:

[...] estudar no PEAD faz com que eu me sinta mais segura nesse complicado processo 
de ensino e aprendizagem. (P3)

Tanto na minha vida pessoal como na profissional percebo que me tornei mais crítica e 
mais ativa também... Sinto-me mais fortalecida como profissional e ouso participar de 
discussões e debates, colocando minhas ideias e opiniões com segurança e “quase” sem 
medo de ser julgada ou questionada. Percebo e os outros também percebem que mudei 
minha fala, estou mais segura ao discutir assuntos de cunho pedagógico... (P8)

Ao participar de forma comprometida de um curso de graduação, ad-
quirimos muitos conhecimentos, interagimos com diferentes pessoas e com 
novas	ideias.	Isso	se	reflete	na	nossa	vida	pessoal	e	profissional,	na	forma	como	
nos percebemos e como observamos o mundo. Logo, ocorrem mudanças na 
maneira	de	nos	constituirmos	como	profissionais.	A	construção	dos	conhe-
cimentos,	no	curso,	que	ocorreu	de	maneira	desafiadora,	possibilitou	maior	
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segurança para a participante P3 em seu próprio processo de aprendizagem, 
assim como proporcionou que a participante P8 se sentisse fortalecida pro-
fissionalmente,	tendo	segurança	ao	expressar	suas	ideias	e	opiniões.	Prova-
velmente,	essas	são	profissionais,	atualmente,	muito	mais	abertas	ao	processo	
reflexivo	da	prática,	que	pensam	no	seu	fazer	pedagógico,	construindo	seu	
sentido e transformando-o. 

O	PEAD	não	teve	reflexos	apenas	na	vida	profissional	das	alunas,	mas	
também na sua maneira de pensar e ver o mundo:

E no lado pessoal... Bem, são muitas as mudanças! Uma delas minha forma de ver o 
Mundo, as pessoas e de que não EXISTE nada que você não possa CONQUISTAR, 
principalmente seu espaço neste mundo. (P6)

Posso assegurar que sou hoje uma pessoa bem diferente do “Bixo de 2007”, tanto profis-
sional como pessoalmente falando, passei a ver o mundo e o meu trabalho docente com 
outros olhos, buscando novos rumos para a minha vida, valorizando outras necessida-
des e o tempo para cada uma delas. (P2)

Somos	seres	integrados;	assim,	a	modificação	na	vida	profissional	pode	
trazer	reflexos	na	vida	pessoal.	A	aluna	P2	trouxe	esse	destaque,	dizendo	que	
percebe	diferença	tanto	profissional	quanto	pessoal,	pois	visualiza	modifica-
ções	na	sua	forma	de	ver	essas	duas	questões,	gerando	novos	rumos	para	a	sua	
vida, a valorização de outras necessidades e a organização do tempo.

Conquistar uma vaga na universidade federal e cursar a graduação tem 
um	significado	muito	especial	para	algumas	participantes	do	curso.	Ao	adqui-
rirem	mais	conhecimentos	e	refletirem	criticamente	sobre	a	prática,	algumas	
alunas	sentem-se	mais	confiantes	e	em	“igualdade com seus colegas de escola”. (P5)  

Essas mudanças contribuem para a melhora na sua autoestima, como 
comenta a aluna:

Quando iniciei, minha  autoestima aumentou muito, ainda mais por poder ser aluna de 
uma universidade renomada como a UFRGS. (P3)
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Acredito que cada participante vivenciou o curso de uma maneira, de 
acordo com a sua dedicação, disponibilidade e ritmo pessoal. Os professores 
e	tutores	do	PEAD	buscavam,	com	frequência,	desafiar	as	alunas,	contribuin-
do para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social delas . O incentivo à 
colaboração gera a satisfação de se sentir útil, de poder ajudar os colegas e de 
poder resolver problemas. Além disso, a construção de novos conhecimentos 
ajuda	os	alunos	a	refletirem	sobre	a	prática	e	se	sentirem	mais	seguros	e	capa-
zes	de	exercer	suas	atividades	profissionais.

De acordo com NÓVOA  (1995), em termos de formação continuada, é 
preciso	(re)encontrar	espaços	de	interação	entre	o	pessoal	e	o	profissional,	
possibilitando ao professor apropriar-se dos processos de formação e lhe dar 
um sentido no quadro da sua história de vida. A formação não se constrói 
por	acumulação	de	conhecimentos,	mas	através	de	um	trabalho	de	reflexão	
crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 
pessoal. A formação de professores também pode constituir-se na valorização 
do	sujeito	como	profissional	e	como	pessoa.	A	conquista	de	 ingressar	num	
curso de formação de uma universidade federal fez com que as alunas P3 e P5 
se	sentissem	valorizadas,	realizando	um	antigo	sonho.	Refletir	sobre	a	profis-
são de professor é também analisar o mundo e o nosso papel nele.

Considerações finais

A sociedade atual passa por grandes mudanças, exigindo cidadãos 
críticos,	 reflexivos	 e	 com	capacidade	de	 aprender	 a	 aprender,	de	 trabalhar	
em grupo, de se conhecer como indivíduo e como membro participante de 
uma sociedade que busca o seu próprio desenvolvimento, bem como de sua 
comunidade.	Cabe	também	à	educação	formar	esse	profissional,	enfatizando	
a construção do conhecimento pelo aluno e o desenvolvimento de novas com-
petências necessárias para sobreviver nessa sociedade. (VALENTE, 1999) 
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Sabemos	que	os	professores	não	experimentam	as	mesmas	situações	em	
sala de aula. Eles trabalham com alunos de diferentes classes sociais, culturas 
e saberes. Por isso, é importante que cursos de formação propiciem o desen-
volvimento de competências que os ajudem a lidar com diferentes realidades 
e	situações	com	as	quais	são	diariamente	confrontados	em	suas	salas	de	aula	e	
proponham atividades que façam sentido para os seus alunos, gerando assim 
aprendizagens	significativas.

O curso de Pedagogia a distância da UFRGS possibilitou que as profes-
soras-alunas cumprissem seus papéis de mulher, mãe, professora e estudante 
na medida em que elas puderam organizar seus horários e locais de dedicação 
aos estudos. O curso também possibilitou o contato com diferentes recursos 
tecnológicos, ofereceu materiais teóricos que embasaram sua prática e as tro-
cas	com	professores,	tutores	e	com	os	próprios	colegas	e	ajudou	na	reflexão	e	
aperfeiçoamento	de	sua	prática	docente,	trazendo	mudanças	significativas	na	
sua	vida	pessoal	e	profissional.		

Com este trabalho, foi constatado que o curso levou as professoras-alu-
nas	à	autorreflexão	permanente	e	à	 recriação	das	 suas	práticas,	 ampliando	
o conhecimento e o pensamento sobre o fazer pedagógico. Além disso, pos-
sibilitou que desenvolvessem novas competências, observassem mais aten-
tamente seus alunos, suas necessidades e suas aprendizagens, assim como 
contribuiu para que se sentissem mais seguras e preparadas para atuar em 
sala de aula e na educação como um todo.

O	PEAD	trouxe	contribuições	importantes	para	a	qualificação	do	pro-
cesso pedagógico e educacional, através da capacitação e atualização desses 
profissionais	da	educação.	Entretanto,	sabemos	que	as	mudanças	não	acon-
tecem	repentinamente.	É	imprescindível	um	contínuo	processo	de	reflexão,	
avaliação	e	pesquisa	para	que	as	inovações	aconteçam	com	mais	qualidade.	
Não é somente a tecnologia que possibilitará mudanças no processo de en-
sino e aprendizagem, mas é preciso a dedicação de cada aluno, pensar a ma-
neira como as ferramentas são oferecidas e exploradas nos cursos e manter 
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a	qualidade	das	interações	que	se	estabelecem	com	diferentes	profissionais.	
Tudo isso em interação permitirá aos professores e às professoras-alunas 
fazerem	as	mudanças	que	são	necessárias	e	significativas	para	a	melhoria	e	
maior qualidade da educação.  
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CAPÍTULO 18

A interação como componente 
fundamental para a qualidade  
dos cursos a distância
Marcia Sanocki Stormowski e Rosane Aragón

Introdução

A declaração de uma professora-aluna do PEAD – Curso de Pedagogia a 
Distância da UFRGS – proporciona uma visão ampla da proposta pedagógica 
do curso:

Um espaço de metamorfose e de intensa troca, de aprendizagem e intercâmbio necessá-
rios a nossa prática docente. Pois é a partir da articulação da teoria com nossas vivên-
cias pessoais e profissionais que tecemos nossa produção individual. E é esta proposta 
do PEAD, de um currículo com características interdisciplinares, que proporciona 
este movimento, este ir e vir de aprendizagens, esta troca entre todos nós (professores, 
tutores e alunos) e permite a construção desta rede que se constitui nossa comunidade 
de aprendizagem. (Aluna E)

Além das professoras-alunas, os professores formadores e tutores que 
atuaram no PEAD também tiveram experiências enriquecedoras em educa-
ção. As ferramentas tecnológicas permitiram que os professores atendessem 
às	dúvidas	 específicas	dos	educandos	de	 forma	 individualizada,	 tornando	a	
comunicação	bastante	eficiente.	O	desejo	de	continuar	aprimorando	o	traba-
lho	docente,	no	entanto,	nos	cobra	reflexões.	Teríamos	efetivamente	cumprido	
com os nossos objetivos de educadores presentes e acessíveis a distância? Nós, 
tutores,	contribuímos	significativamente	para	a	aprendizagem	dos	alunos?
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A fonte de estudo desse artigo é um questionário aplicado às profes-
soras-alunas	no	final	do	sexto	semestre	(2009/1).1 O texto inicia com esta 
breve introdução ao tema de estudo, que é a relevância da interação no 
PEAD.	Segue	com	a	apresentação	das	funções	da	tutoria	no	PEAD	para,	em	
seguida, destacar a centralidade da interação para a aprendizagem. A inte-
ração a distância passa a ser o tema central no quarto momento, quando se 
explicitam os objetivos e o método adotado no PEAD, observando a forma 
como as professoras-alunas e os tutores interagiam na estrutura educacional 
do curso. A questão da qualidade do curso é analisada pelas professoras-
-alunas,	que	emitem	opiniões	e	fazem	sugestões	de	grande	valor	para	pensar	
no desenvolvimento contínuo da educação a distância. Os comentários per-
mitem inclusive analisar aspectos epistemológicos e didáticos de relevância. 
Por	fim,	são	feitas	algumas	considerações	sobre	a	qualidade	do	curso	PEAD	
com	base	nas	percepções	das	professoras-alunas.	Numa	breve	conclusão,	são	
retomadas as ideias principais do artigo. 

Funções da Tutoria no PEAD

Um importante diferencial desse curso foi a intensa comunicação das 
professoras-alunas	 com	 os	 tutores,	 qualificando	 a	 aprendizagem	 por	meio	
de um acompanhamento atento. Assim, embora alguns tutores não tenham 
escapado a críticas por parte das alunas, sobressaia a consolidação de uma 
experiência de grande sucesso, que deve muito ao acompanhamento persis-
tente realizado pelos tutores. Além disso, pode-se atribuir a estas trocas o 
baixo índice de evasão de alunas,2 suas aprendizagens e as mudanças nas suas 

1  Ao todo, 267 alunas responderam ao questionário, abarcando os cinco polos presenciais do PEAD, lo- Ao todo, 267 alunas responderam ao questionário, abarcando os cinco polos presenciais do PEAD, lo-
calizados no município de Três Cachoeiras e em quatro municípios da Grande Porto Alegre: Alvorada, 
Gravataí, Sapiranga e São Leopoldo. O questionário visava   a compreender a avaliação que os alunos 
fizeram	do	curso	e	contava	com	questões	de	múltipla	escolha	e	dissertativas.
2  O índice de evasão somado ao de desligamento do curso por falta de aproveitamento foi de 12% ao 
iniciar o sétimo semestre do curso.
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práticas pedagógicas ao longo dos semestres. Esse aspecto também foi obser-
vado por PEIXOTO  (2008). 

O PEAD tornou-se um laboratório de desenvolvimento e aperfeiçoa-
mento de tecnologias e metodologias de ensino a distância, por isso é  impor-
tante	conhecer	com	maior	detalhamento	o	perfil	das	professoras-alunas,	as	
ferramentas didáticas adotadas e a orientação pedagógica. O corpo discente 
do PEAD foi composto principalmente por professoras de Educação Infantil 
e Anos Iniciais do Ensino Fundamental com formação em magistério. Mui-
tas	são	casadas	e	têm	filhos	–	o	que	tornaria	bastante	árduo,	senão	inaces-
sível, o acompanhamento de um curso superior presencial. Regra geral, as 
professoras-alunas	realizavam	as	atividades	do	curso	nos	finais	de	semana	
e no turno da noite (muitas vezes nos procuravam em chats ou por e-mail 
a altas horas da noite, até de madrugada). A interação a distância ocorria 
por meio do ambiente virtual de aprendizagem, desenvolvido na UFRGS, 
chamado ROODA (Rede  Cooperativa de Aprendizagens) cuja  concepção, 
como o próprio nome  diz, se fundamenta nos conceitos de rede, cooperação 
e aprendizagem,  conforme pressupostos piagetianos (BEHAR, 2009, 106). 
O curso contava com cinco polos presenciais, onde atuavam tutores e havia 
computadores com acesso à internet. 

A concepção pedagógica e a metodologia do curso apontavam como um 
dos	seus	objetivos	“preparar	o	professor	para	a	reflexão	teórica	(metarrefle-
xão) permanente e a recriação das práticas escolares ao ampliar o conheci-
mento e o pensamento sobre o fazer pedagógico”. (CARVALHO; NEVADO; 
BORDAS, 2006, p. 20)  

Nessa concepção relacional e interacionista da educação, a comu-
nicação é fundamental, e para garanti-la, foram usados correio eletrônico, 
fóruns, Chats, atividades em grupo, blogs, wiki, encontros presenciais e todas 
as formas de comunicação possíveis. Os tutores atuavam na intermediação 
da relação entre as professoras-alunas e professores, orientavam e auxilia-
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vam na resolução de dúvidas e disponibilizavam feedback sobre a adequação e 
qualidade das atividades realizadas pelas professoras-alunas. 

Nesse sentido evidencia-se a importância das	funções	do	tutor,	o	qual	
atuava em conjunto com o docente, comunicando-se com as professoras-
-alunas por meio de uma metodologia interativa e problematizadora. “O tu-
tor deve estabelecer uma relação com os alunos que preze pelo clima cordial, 
humano, provocador, que auxilie nas dúvidas, no processo de aprendizagem 
e analise e responda aos trabalhos acadêmicos realizados, sempre motivando 
a clientela do curso”. (CARVALHO; NEVADO; BORDAS, 2006, p. 24)  

O acompanhamento das professoras-alunas era individualizado e base-
ado	na	pedagogia	da	pergunta,	levando-as	a	descobrirem	as	contradições	ou	
inconsistências	nas	suas	argumentações	e	raciocínios.	Esse	era	um	momento	
sensível da atuação do tutor, pois a cada atividade esperava-se dele a capaci-
dade	de	acolher	o	esforço	do	educando	e,	ao	mesmo	tempo,	instigar,	desafiar,	
orientar,	ou	solicitar	que	refaça	ou	complemente	as	produções,	esclarecendo	
o porquê de tal solicitação. 

Um exemplo poderia demonstrar como foi usada a pedagogia da per-
gunta	e	como	ajudou	a	descoberta	de	contradições	ou	inconsistências:

As estratégias de problematização e provocação que 
são caracterizadas por feedback baseados na “pedago-
gia da pergunta” (FREIRE, op. cit.), impulsionam os 
alunos	à	reflexão	aprofundada	e	crítica	sobre	as	suas	
ideias, os pressupostos, as práticas pedagógicas, as 
crenças, os valores da ação pedagógica. As estratégias 
de	apoio	à	reconstrução	sustentam	as	reconstruções	
provocadas	 pela	 desestabilização	 das	 concepções	
problematizadas. Se o docente/tutor intervém no 
sentido	de	questionar	as	concepções	(conhecimento	
atual) dos alunos, ele também age no sentido de aco-
lher as dúvidas e questionamentos ao disponibilizar 
informações	e	referências,	criando	condições	ao	pro-
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cesso de reconstrução que resulta em novas aprendi-
zagens. (NEVADO; CARVALHO; MENEZES, 2009a, 
p. 86) 3

A qualidade da interação foi fundamental para que as professoras-alu-
nas	pudessem	compreender	os	desafios	e	a	problematização	como	parte	do	
processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, perceber na atitude do tutor o 
acolhimento, o interesse, a dedicação e apoio necessário para sustentar essas 
reconstruções.

Interação tutor-aluno e aprendizagem

No PEAD, o tutor teve a importante função de orientar as professoras-
-alunas	em	dificuldades	diante	das	atividades	e	oferecer	retorno	ao	comentar	
as	atividades	realizadas.	As	 interações	ocorriam	em	tempo	real	(nos	Chats) 
e de forma assíncrona nos fóruns e nos espaços de interação dos ambientes 
virtuais.	 Ainda	 era	 possível	 enviar	 recados	 ou	 informações	 específicas	 por	
e-mail, em espaço próprio para comentários às atividades postados no am-
biente ROODA e blog assim como nas atividades realizadas em grupo ou indi-
vidualmente no pbworks.	Enfim,	as	análises	e	as	interações	se	estabeleciam	em	
ambientes, tempos e formas variadas. 

À	primeira	vista,	algum	leitor	desatento	poderia	considerar	a	função	do	
tutor secundária na estrutura do curso, ideia totalmente contraposta pelos 
relatos	das	professoras-alunas,	que	têm	mostrado	o	quão	significativa	 foi	a 
disponibilidade	dos	tutores	para	auxiliarem,	tanto	em	dúvidas	ou	questões	
gerais	quanto	nas	específicas.

3  Os autores citam FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio 
de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1999.
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Se, normalmente, o tutor já era bastante demandado, assumia importân-
cia ainda maior quando as professoras-alunas, eventualmente, enfrentavam 
imprevistos e/ou grandes mudanças na vida pessoal como doença na família, 
perda de algum familiar, separação, mudança de endereço, etc. Nesses mo-
mentos, o vínculo com os tutores se evidenciava como basilar, pois eles eram 
também parceiros e, de alguma maneira, colegas na caminhada acadêmica. 
Nesses casos, os tutores precisavam agir como verdadeiros assessores para 
assuntos acadêmicos gerais, ajudando as professoras-alunas na reorganiza-
ção do tempo e dos compromissos. O tutor também se colocava como incen-
tivador,	levando	a	aluna	a	superar	as	dificuldades	e	a	alcançar	o	seu	melhor.	

Os	tutores	aprenderam,	no	decorrer	do	PEAD,	as	funções	complexas	de	
orientar e instigar as professoras-alunas, contando com uma metodologia de 
trabalho	baseada	em	um	paradigma	educacional	interativo	e	flexível.	ZIEDE	
observou que durante os primeiros semestres do curso a maioria dos tutores 
mostrou	um	avanço	significativo	no	que	se	refere	à	compreensão	da	sua	fun-
ção e à apropriação das estratégias de intervenção. 

Quando o sujeito vai tomando consciência das suas 
ações,	 ele	 constrói	 novas	 formas	 de	 interpretar	 os	
conteúdos, de resolver os problemas. Ou seja, os tuto-
res não se limitavam à tomada de consciência da ação 
material, mas chegavam à consciência dos problemas 
a	serem	resolvidos.	Essas	ações	produzem	novidades,	
possibilitando	ao	 indivíduo	 estabelecer	 relações	 até	
então	inexistentes	para	ele.	Essas	relações,	porém,	se	
dão num plano individual, interno. Não dependem de 
um processo de repetição, mas dependem da busca 
e das oportunidades para que o sujeito tenha uma 
ampla gama de conhecimentos sobre os quais possa 
aplicar suas estruturas. (ZIEDE, 2008, p. 122) 
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Por meio dessa construção de conhecimentos e tomada de consciência, 
o tutor não apenas compreendia paulatinamente a proposta pedagógica do 
curso,	mas	sentia-se	desafiado	a	colocá-la	em	prática,	estabelecendo	uma	re-
lação dialógica e “sem distâncias”. 

Segundo OTTO  PETERS, a ideia de que a modalidade a distância po-
deria comprometer a comunicação foi superada por MICHAEL MOORE , ao 
contrapor à distância física a distância transacional,	definida	como	distância	co-
municativa, psíquica. Quando a distância transacional é superada, os alunos 
podem comunicar-se com os professores e estes podem aproveitar as infor-
mações	disponibilizadas	pelos	alunos	para	revisar	os	programas	de	ensino.	

A autonomia dos alunos alcança seu nível máximo 
quando objetivos e caminhos do ensino são determi-
nados por eles, o controle do ensino é feito por eles 
e quando nesse ensino não são limitados nem por 
diálogos, tampouco por estruturas preestabelecidas, 
como, por exemplo, num  autoestudo particular. E ela 
alcança seu nível mais baixo quando todos os objeti-
vos do estudo estão preestabelecidos, os caminhos do 
ensino e estudo são determinados por estruturação e 
diálogo e o controle é feito por terceiros, como, por 
exemplo, num estudo que visa  à conclusão de um 
curso numa universidade com presença. (PETERS, 
2006, p. 65) 

O desenvolvimento da autonomia e da criatividade está entre os obje-
tivos do PEAD e por isso a interação é central para o curso. De acordo com 
NEVADO , CARVALHO  e MENEZES  (2009b, p. 85), o que se sabe é que 
a aprendizagem é efetiva tão somente quando parte do sujeito que se movi-
menta	sobre	suas	ideias	e	concepções	ao	interagir	com	o	mundo,	em	qualquer	
grau de escolaridade. Assim,  os professores e tutores receberam orientação 
para serem capazes de construir o diálogo aberto que valoriza as individuali-
dades,	as	vivências	prévias	e	os	contextos	sociais	específicos	de	seus	alunos.	
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Interação a distância: a atuação dos tutores

O tutor instigava as professoras-alunas através de perguntas relevan-
tes,	incentivando-as	a	identificar	inconsistências	no	seu	conhecimento	e	bus-
car	soluções	de	maneira	autônoma.	Com	esse	método	de	interação,	o	curso	
alcançou, no questionário avaliativo aplicado, o índice de 96% de satisfação 
em grau “excelente” ou “bom” com relação à dedicação dos tutores. 

A distância física não representou barreiras à comunicação de ideias, 
nem	de	sentimentos	e	emoções.	Isso	transpareceu	ao	longo	do	semestre,	na	
escrita, na escolha das palavras, na pontuação utilizada em e-mails, Chat, di-
álogos estabelecidos nos comentários das atividades, fóruns, entre outros. 
É compreensível que esses sentimentos transpareçam quando se estabelece 
uma relação de colaboração e proximidade entre tutores e alunos, conforme 
mostra o comentário de uma professora-aluna: “neste semestre notei a dedicação 
de uma tutora, preocupando-se não somente com a interdisciplina, mas com relação à pes-
soa, como estava me sentindo”. Esse comentário mostra a percepção acerca dessa 
proximidade, constantemente trabalhada entre tutores e professoras-alunas 
e	também	confirma	o	grande	valor	do	tutor	para	o	bom	funcionamento	do	
curso. 

O acompanhamento do desempenho das professoras-alunas era rea-
lizado	mediante	avaliações	qualitativas,	orientadas	pelas	equipes	das	inter-
disciplinas, na forma de comentários vinculados às atividades. Na expressão 
de um subtítulo de livro de PALLOFF  e PRATT , “a boa prática dá feedback 
imediato” (2004, p. 154), evidencia-se a importância desta prática. Nos co-
mentários, os tutores orientavam as professoras-alunas, destacando os aspec-
tos	positivos	e	observando	os	pontos	imprecisos	ou	superficiais.	O	objetivo	
era	orientar	as	professoras-alunas	 	 	 a	apresentarem	sugestões,	desafios,	 in-
centivos	e	também	“cobrar”	maior	dedicação	quando	necessário.	Enfim,	um	
diálogo aberto e colaborativo, para alavancar a aprendizagem do educando. 
PALLOFF  e PRATT  descrevem o que consideram um feedback substancial:
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Uma	 mensagem	 substancial	 responde	 às	 questões	
de um modo em que há uma sustentação clara de um 
ponto de vista, pode dar início a uma nova discussão 
ou,	de	 alguma	 forma,	 contribuir	para	 ela,	 refletindo	
criticamente sobre o assunto em pauta ou levando a 
discussão para um novo rumo. (PALLOFF; PRATT, 
2004, p. 92) 

As autoras observam que, para estarmos realmente centrados no aluno, 
“precisamos agir de maneira muito mais deliberada quando prestamos aten-
ção		quem	nossos	alunos	são	e	do	que	eles	precisam,	pois	não	os	estamos	fi-
sicamente vendo ou com eles interagindo diariamente”. (PALLOFF; PRATT, 
2004, p. 148) 

As próprias professoras-alunas reconheciam e cobravam dos tutores 
que orientassem com dedicação e qualidade. Caso a professora-aluna não 
alcançasse os objetivos da atividade, fosse por não apresentar coerência, ou o 
aprofundamento	analítico	ser	insuficiente	ou	revelar	inconsistência	teórica,	
o tutor fazia um comentário, explicando quais os pontos fortes e quais os 
aspectos em que deveria melhorar na atividade e, assim, ela tinha a oportuni-
dade de refazê-la. 

Um dos momentos mais relevantes de atuação do tutor era o workshop 
de	avaliação	final	do	semestre.	A	avaliação	final	de	cada	interdisciplina	era	
uma composição do conceito das atividades da interdisciplina e do portfólio 
individual de aprendizagens – um trabalho escrito que tinha como proposta 
relacionar os conteúdos/conceitos fundamentais estudados no semestre, nas 
diversas interdisciplinas, e apresentado no workshop presencial. O concei-
to	final,	 portanto,	 refletia	uma	avaliação	processual	da	 aprendizagem	que	
exigia dedicação e muito diálogo. Em decorrência dessas características da 
avaliação – avaliação como processo com participação de professores e tu-
tores – o diálogo entre professores formadores, tutores e professoras-alunas 
mostrou-se fundamental para que se pudesse alcançar uma maior compre-
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ensão e estabelecer acordos quanto aos objetivos das atividades propostas, 
critérios de avaliação, formas de acompanhamento do processo ao longo do 
semestre, entre outros. 

Essa interação deve ocorrer de maneira a possibilitar que as professoras-
-alunas tomem consciência do seu processo de aprendizagem e de aproveita-
mento em relação aos objetivos das interdisciplinas, bem como dos aspectos 
a serem revistos e reconstruídos. 

A questão da qualidade segundo os alunos

Perguntadas	sobre	as	contribuições	do	curso	para	a	qualificação	pro-
fissional,	80%	das	professoras-alunas	responderam	ser	excelente	e	19%	bom,	
totalizando	99%	de	aprovação.	As	contribuições	do	curso	para	o	desenvol-
vimento pessoal também tiveram aprovação em nível excelente para 73% 
e	bom	para	24%	das	discentes,	alcançando	a	gratificante	marca	de	97%	de	
avaliações	positivas.	

As falas seguintes indicam como as professoras-alunas perceberam as 
contribuições	do	 curso	quanto	 à	 qualificação	profissional	 e	 ao	desenvolvi-
mento pessoal. É possível observar, nessas falas, a articulação das aprendiza-
gens no PEAD com o cotidiano das alunas, seus comportamentos ou atitudes 
pessoais	e	o	sentimento	de	mudanças	no	âmbito	profissional:

“A partir do curso meu desenvolvimento foi integral, sinto-me progre-
dindo a cada semestre”; “O curso tem se mostrado em alto nível e corresponde 
ao que espero para minha formação exigindo qualidade, excelência e princi-
palmente a autonomia do estudante”; “Tudo o que estudamos até o presente 
momento	com	certeza	contribuíram	para	meu	crescimento	profissional.	Hoje	
não sou mais a educadora que era antigamente. Muitas das coisas em que eu 
acreditava hoje são dúvidas”; “Todas as interdisciplinas vieram ao encontro 



A interação como componente fundamental  
para a qualidade dos cursos a distância 387

do	meu	 “eu”,	 tanto	 como	 pessoa,	 aluna	 ou	 profissionalmente	 falando,	 po-
rém, o Seminário Integrador foi a que mais me instigou a pensar, mudar de 
opinião	 e	 aceitar	o	outro”;	 “Este	 renomado	curso	possibilitou-me	 refletir	 e	
aperfeiçoar	minha	prática	pedagógica	bem	como	aprimorar	e	ressignificar	in-
clusive	aspectos	comportamentais	frente	às	questões	relacionadas	ao	âmbito 
pedagógico e à vida particular”.

Considerando os pressupostos teóricos que norteiam o PEAD, essas 
declarações	 são	 significativas	 por	 demonstrarem	 processos	 de	 tomada	 de	
consciência	sobre	as	próprias	capacidades	e	sobre	as	demandas	desafiantes	
da	profissão	de	 educador.	Numa	perspectiva	 interacionista,	 é	 fundamental	
que o educador tenha a capacidade de perceber que se encontra em processo 
de desenvolvimento, consiga valorizar o desenvolvimento da autonomia, re-
conheça	as	próprias	dúvidas,	aceite	o	ponto	de	vista	do	outro,	busque	signifi-
cados	novos,	enfim,	reflita	sobre	as	suas	próprias	aprendizagens.	

As	aprendizagens	efetivamente	reconstruídas	na	reflexão	provocaram	
mudanças	nas	atitudes	profissionais	das	professoras-alunas,	que	compreen-
deram a complexidade e a responsabilidade de serem educadoras, assumindo 
posturas	críticas	e	construtivas	diante	dos	desafios	cotidianos:	

“Para mim está sendo muito importante em todos os sentidos, pois me 
tornou uma pessoa mais espontânea e capaz de argumentar quando estamos 
estudando	temas	em	reuniões	pedagógicas”;	“A	equipe	de	professores	é	ex-
celente. Mudei meu modo de pensar em educação após ingressar no PEAD. 
Sou mais crítica e aprendi a argumentar no cotidiano escolar ou fora dele”; 
“Essa interdisciplina me auxiliou a mudar aspectos físicos da minha escola, 
bem como buscar auxílio para o atendimento aos alunos PNEE [portadores 
de necessidades educacionais especiais]”.

As professoras-alunas destacaram aprendizagens que consideraram 
como	as	mais	 significativas	no	sexto	semestre,	 conforme	exemplificamos	a	
seguir:
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Essa interdisciplina foi de nível excelente. Pensava que o racismo era coisas do passado 
que muito pouca discriminação acontecia em nosso meio. Hoje estou mais preparada 
para ver o mundo em minha volta com espírito crítico e capaz de perceber as diferenças 
e trabalhar para que as mesmas sejam respeitadas em qualquer espaço; na família, na 
rua, na escola e na sociedade em geral. Muitas questões trabalhadas nesta disciplina 
passavam despercebidas, quase sem importância. Hoje as coloco em primeiro plano em 
minha vida. Para mim está bom assim, sabemos que nada se conquista sem esforço. 
(Aluna F)

O Curso é excelente. Acho que se aprende mais que nos cursos presenciais. (...). Aqui 
nós só não sabemos, como estamos convictos que aprendemos e nos formamos com 
muita competência, prontos para discutir a educação em qualquer espaço, buscando 
contribuir sempre para o desenvolvimento da educação. Adquirimos um novo olhar. 
Um múltiplo olhar, crítico, investigativo, positivo, esperançoso, otimista, que acredita 
que é possível a bons pedagogos fazer a diferença para o próximo dentro e fora das 
escolas. (Aluna M)

Classifico este curso como excelente. Além de ter uma grande equipe de professores al-
tamente qualificados, críticos, o ensino a distância nos induz a dedicarmos um grande 
esforço na compreensão do que nos é solicitado realizar, isto nos “marca”, tornando a 
aprendizagem significativa. Este curso nos ensina a aprendermos sempre, pois, muitas 
vezes precisamos pesquisar em vários ambientes, inclusive nas escolas, onde se dá a 
verdadeira prática. (Aluna L)

Dentre	as	várias	questões	destacadas,	sobressai	a	compreensão	da	ne-
cessidade de um novo olhar sobre a educação para além dos aspectos pedagó-
gicos,	alcançando	questões	sociais	e	epistemológicas	que	o	educador	precisa	
compreender para atuar nas escolas, para realizar a “verdadeira prática”, nas 
palavras da professora-aluna L. 

A	habilidade	criativa	para	solucionar	questões	do	dia	a	dia		das	esco-
las não pode ser ensinada, precisa sim ser construída pelo próprio sujeito, 
orientado	pelo	desafio	de	perceber	outros	ângulos	da	realidade	e	encontrar	
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novos meios de ação. Nesse sentido, a interação favorece o desenvolvimento 
da capacidade de compreender o outro, pôr-se em seu lugar e compreender o 
seu	ponto	de	vista.	SCHÖN		propõe	uma	educação	reflexiva	para	a	formação	
de	profissionais	criativos	e	capazes	de	resolver	questões	práticas,	complexas,	
muitas vezes inéditas e peculiares. Essas competências são cada vez mais 
exigidas	 pelo	mercado,	 e	 as	 escolas	 convencionais	 estão	 encontrando	 difi-
culdades para preparar os alunos adequadamente. Em substituição tanto ao 
conhecimento empírico repetitivo quanto ao conhecimento teórico isolado 
da	prática,	o	autor	propõe	concomitância	entre	reflexão	e	ação:

Em ambos os casos, nossa ação não tem qualquer rela-
ção com a ação presente. Como alternativa, podemos 
refletir	no	meio	da	ação,	sem	interrompê-la.	Em	um	
presente-da-ação, um período de tempo variável com 
o contexto, durante o qual ainda se pode interferir 
na situação em desenvolvimento, nosso pensar serve 
para dar nova forma ao que estamos fazendo, quando 
ainda o fazemos. Eu diria, em casos como este, que 
refletimos-na-ação. (SCHÖN, 2000, p. 32) 

A	citação	reforça	a	necessidade	da	reflexão	constante	sobre	o	próprio	
agir, do que se infere a relevância do diálogo e da interação entre educador e 
aluno para vislumbrar a direção a ser tomada no caminho de construção do 
conhecimento.	A	interação	colaborativa	desafia	professor	e	aluno	a	enfrenta-
rem o dilema entre rigor e relevância, o qual muitas vezes está presente nos 
desafios	dos	problemas	práticos.	SCHÖN		propõe	uma	alternativa	pedagógi-
ca para a formação de professores, coerente com o PEAD, que busca inovar 
e	desafiar.	PRADO	 	 e	VALENTE	 	 	 analisaram	a	 formação	de	professores	 e	
perceberam	que,	em	situações	relacionadas	à	prática	docente	de	acompanha-
mento, os professores-alunos aprendem: 
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O	que	pode	mobilizar	 e	 desafiar	 o	 sujeito	na	busca	
de	soluções, a importância do sentido que o sujeito 
dá para a atividade que está desenvolvendo e a forma 
de	 lidar	 com	o	 erro,	 como	 fonte	para	 a	 reflexão	 e	 a	
depuração dos conceitos e das estratégias utilizadas. 
(PRADO; VALENTE, 2003, p. 29) 

Poucas	citações	descreveriam	tão	bem	o	papel	da	interação.	No	PEAD,	
observamos que as professoras-alunas reconheceram o elevado nível de exi-
gência do curso, assim como compreenderam o novo sentido da educação e 
da	interação,	entre	tantos	outros	temas	e	conteúdos	gerais	e	específicos.	

No comentário abaixo, a professora-aluna temeu pela redução da qua-
lidade de ensino caso venham a ser selecionados novos tutores menos com-
prometidos, atestando, com essa dúvida , a importância do acompanhamento 
realizado pela tutoria no processo de aprendizagem.

Percebo que nossos professores e tutores desenvolvem seu trabalho colocando alma no 
que fazem. Ouso sugerir que, por ocasião da seleção de algum novo tutor, que se mante-
nha o cuidado, presente até o momento, em selecionar pessoas do quilate destes que até 
aqui nos acompanharam. (Aluna N)

Um artigo de MAKI  e MAKI  (2000) mencionado por MOORE  e 
KEARSLEY	 	 afirma	 que	 os	 alunos	 universitários	 jovens	 aprendiam	melhor	
quando estudavam pela EAD do que os outros que estudavam em uma aula 
convencional – opinião também expressa por alguns alunos nas falas citadas 
acima. Porém, apesar do melhor desempenho, “manifestaram de forma consis-
tente menos satisfação com o curso porque a obtenção de melhores resultados 
ocorria com o fato de realizar mais trabalho do que em um curso em uma sala 
de aula” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 188). Diferentemente das manifesta-
ções	obtidas	nessa	pesquisa,	as	professoras-alunas	do	PEAD,	na	sua	maioria,	
reconheceram que as demandas do curso eram consideráveis, mas, ainda as-
sim, defenderam que se mantivessem esses mesmos níveis de exigência. 
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Apesar de trabalhar apenas 20 horas, tenho outras atividades que me obrigam inclusive 
a viajar, porém tento conciliar de modo a não prejudicar meu desempenho. Para mim, 
tempo é uma questão de prioridade e de organização também, por isso fico pensando 
até onde vai a responsabilidade do professor e onde começa a do aluno... Percebo que 
muitas oportunidades são oferecidas e prazos são dilatados não só nessa Interdisci-
plina e em outras para que todos possam realizar as atividades. Talvez em um curso 
presencial esses “queixumes” não fossem ouvidos e levados em consideração. (Aluna A)

A questão do tempo, portanto, era planejada no início do semestre pe-
los professores formadores e tutores, em encontros sistemáticos. No entanto, 
o cronograma poderia ser, e não raramente era ajustado no decorrer do se-
mestre	para	que	não	ultrapassasse		nem	ficasse	aquém	do	tempo	estipulado	
para as atividades. 

A importância de considerar as sugestões dos alunos

Ouvir os alunos é essencial para a implantação de um curso de forma-
ção de professores. Ainda que ele seja planejado nas suas grandes linhas, só 
adquire forma na medida de sua realização. Pois justamente a interação pos-
sibilitou ao PEAD alcançar seus objetivos educacionais com baixos índices de 
evasão, elevada satisfação da maioria das professoras-alunas com o curso e a 
percepção nítida por professores e tutores do desenvolvimento das educan-
das.	Ao	expressar	suas	percepções,	críticas	e	opiniões,	as	professoras-alunas	
nos permitiram compreender as suas demandas em relação ao tempo para as 
atividades,	ao	atendimento	individualizado,	às	dificuldades	de	compreensão	
específicas	de	algum	conteúdo	e	à	realidade	das	escolas	onde	elas	atuavam	
e realizavam as atividades pedagógicas. O currículo do curso, já planejado 
dentro	de	uma	ideia	de	flexibilidade,	foi,	em	muitos	momentos,	adequado	às	
necessidades das professoras-alunas, tanto em relação aos tempos quanto em 
relação às próprias propostas de trabalho. 
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Ao mesmo tempo em que ocorriam críticas fundamentadas e funda-
mentais	para	o	aperfeiçoamento	do	curso	(como,	por	exemplo,	situações	em	
que ocorreu alguma falha na integração de interdisciplinas ou superposição 
de atividades), observamos críticas que indicavam a incompreensão de algum 
aspecto da epistemologia do PEAD. Assim, tutores e professores formado-
res dedicavam-se a encontrar a melhor forma de esclarecer os fundamentos 
da epistemologia adotada, diferenciando-a de outras e, assim, orientando as 
professoras-alunas no processo de construção do conhecimento. A interação 
constante propiciava, portanto, uma fonte riquíssima para compreender as 
dificuldades	das	professoras-alunas	e	subsidiava	a	busca	de	caminhos	para	o	
aperfeiçoamento contínuo do curso.

Para	exemplificar	essas	incompreensões	trazemos	uma	observação	so-
bre as aulas presenciais do PEAD que permite a análise de aspectos de episte-
mologia do curso. Comentou uma das professoras-alunas:

 “Acredito que tudo pode sempre melhorar, assim como meu desempenho como aluna. 
Algumas aulas presenciais4 criam um espaço para discussão depois de um trabalho 
realizado e eu acho que deveria ser antes, a fim de melhorar a qualidade do trabalho 
produzido”.

Essa observação da professora-aluna remete a uma questão de concep-
ção	sobre	o	processo	de	aprendizagem.	A	dinâmica	que	a	aluna	propõe	para	
as aulas presenciais é que num primeiro momento o professor explique, para 
que	em	seguida	os	alunos	reflitam	e	tentem	realizar	as	atividades.	A	professo-
ra-aluna explicita uma concepção de educação tradicional, segundo a qual a 
teoria deve vir antes da prática e o “o que” precede  “ o como”. Como lidar com 
essa	incompreensão	dos	pressupostos	do	curso	que	busca	oferecer	o	desafio	
aos alunos para que tentem realizar as atividades descobrindo, por si pró-
prios,	o	sentido	do	que	estão	estudando?	Escutar	a	professora-aluna	significa,	

4  Cada interdisciplina tinha, em média, 3 encontros presenciais, realizados ao longo do semestre no 
turno da noite.
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nesse contexto, atender à sua demanda ou questionar a sua concepção sobre 
como o curso deve estruturar uma aula?

A professora-aluna mostrou-se ansiosa pela ausência das “certezas” que 
são normalmente oferecidas pelo professor. Nesse sentido, em determinados 
momentos do curso mostrou-se relevante conversar com as professoras-alunas 
sobre a própria metodologia do curso que elas estavam vivenciando. Na medida 
em que elas, gradualmente, tomavam consciência do seu processo de aprendi-
zagem e percebiam que esta acontecia de forma mais efetiva e autônoma dentro 
da metodologia proposta, é que puderam compreender melhor os pressupostos 
do curso e valorizar os momentos de desequilíbrio como parte do processo. 

A grade curricular e as atividades propostas eram voltadas para a 

reflexão	 pedagógica	 dentro	 de	 uma	 concepção	 de	 aprendizagem	 que	 não	

pretende desvincular os momentos de teoria e prática. Nessa abordagem, a 

aprendizagem e a docência ocorrem concomitantemente na vida dos alunos, 

permitindo a construção de conhecimentos de forma mais criativa e crítica, 

articulados com as vivências e as reais necessidades da vida escolar. 

Uma professora-aluna , no entanto, relatou considerar mais importan-
te	trabalhar	questões	relacionadas	às	formalidades	da	produção	de	artigos	e	
“trabalhos acadêmicos” do que os projetos de aprendizagem que foram ela-
borados como forma de despertar atitudes de pesquisa e de desenvolvimento 
de formas de investigação que possam realizar-se com alunos em sala de aula. 

Talvez a preocupação tenha surgido justamente pelos vícios de uma 
educação tradicional que associa trabalho acadêmico  a formalidades, quando, 
na verdade, o que se chama de trabalho “acadêmico” se refere a uma atitude 
investigativa	e	a	um	método	criterioso	de	refletir	e	analisar	questões	ligadas	
ao objetivo de estudo. Obviamente, também é necessário seguir normas para 
a exposição do trabalho. Contudo, as tutoras estavam orientando de acordo 
com o que se faz necessário a cada momento do curso.  As aprendizagens, 
instigadas continuamente nas variadas atividades das interdisciplinas, nos 
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trabalhos com projetos de aprendizagens, na construção do portfólio e na 
elaboração e apresentação do workshop	de	final	de	semestre,	já	encaminhavam	
a preparação consistente para que as professoras-alunas, mais adiante, de-
senvolvessem		um	futuro	TCC	qualificado	ao	final	do	curso.	

Considerações Finais

O PEAD desenvolveu uma forma de trabalho em equipe baseada na 
interação e na aprendizagem contínua de alunos, professores e tutores. A 
tônica do curso foi  apresentar	desafios	novos	e	incentivar	a	interação,	a	crí-
tica e a criatividade dos alunos e dos tutores e isso facilitou a construção de 
aprendizagens de forma coletiva, criou vínculos afetivos e fortaleceu a noção 
de	colaboração.	Essas	observações	não	fariam	sentido	para	quem	reflete	sobre	
educação com base em uma epistemologia positivista e  uma educação de 
cunho positivista tampouco explicaria o sucesso desse curso. 

A	transformação	ocorrida	nas	concepções	e	nas	práticas	educacionais	
das professoras-alunas do PEAD também foi um fator que motivou professo-
res e tutores a cada semestre. A compreensão teórica do processo de apren-
dizagem e dos estágios de desenvolvimento infantil, aliada à prática docente, 
permitiu que professoras-alunas experimentassem, juntamente com seus 
alunos,	novas	metodologias	de	ensino,	não	como	mera	atividade	diversificada,	 
mas como embasamento teórico e compreensão dos objetivos educacionais, 
seguidas de uma autoavaliação crítica que muitas vezes surpreendia tutores 
e professores pela clareza e discernimento alcançados. Esse movimento de 
prática-reflexão	enriquecia	as	possibilidades	didático-pedagógicas	dos	pro-
fissionais	no	dia	a	dia		da	educação.	

O	fato	de	o	PEAD	ter	propiciado	a	 formação	qualificada	e	desafiado-
ra	que	se	verificou	ao	longo	do	curso	reafirma	a	potencialidade	do	ensino	a	
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distância, desde que a estrutura e a organização do curso estejam direciona-
das	para	esse	fim.	O	PEAD	contou	com	professores	e	tutores,	em	constante	
processo de formação e dispostos a trocar experiências e conhecimentos. As 
professoras-alunas foram incentivadas a superar os limites do comodismo, do 
rotineiro, da aparentemente fácil repetição de didáticas simplórias e aceita-
ram	o	desafio	de	inovar,	alcançando	resultados	gratificantes	em	suas	salas	de	
aula e em seus ambientes de trabalho nas escolas. 

Os professores, os tutores, e as professoras-alunas colocaram em prá-
tica, na interação, os princípios pedagógicos que serviram de base teórica e 
também de modelo aos aprendizes. Na proposta pedagógica do PEAD, os as-
pectos que promovem interação e construção colaborativa do conhecimento 
tornam-se o coração que faz circular aprendizagens e que nutre as potencia-
lidades de desenvolvimento individual de todos os envolvidos nessa forma de 
fazer a educação. 
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CAPÍTULO 19

A Filosofia da Educação  
na virtualidade da ação  
e expressão humana
Elaine Conte e Vanice dos Santos

Introdução

Litografia	de	Escher	(Relativity, 1953).
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As	transformações	tecnológicas	dinamizam	as	esferas	da	vida	humana	
em	diálogo	com	o	mundo,	por	isso	abordamos,	neste	artigo,	os	desafios	da	
utilização	crítica	das	novas	tecnologias	em	ações	educativas,	num	esforço	de	
reflexão	filosófica	na	modalidade	a	distância.	Há	de	se	convir	que	a	educação	
não pode ignorar o que se passa no mundo em termos de virada tecnológi-
ca, que transforma não apenas nossas maneiras de comunicar, mas também 
de trabalhar, de decidir, de pesquisar, de julgar, de indagar, de aprender, de 
interagir, de ensinar, de pensar e de agir. Ora, o mundo do ensino, ao invés 
de estar sempre atrasado em relação à tecnologia, poderia tomar a frente 
de	uma	demanda	social	orientada	para	uma	formação	pedagógica	diversifi-
cada e complexa. Compreendemos que a falta de cuidado com a educação/
formação a distância poderá levar as novas tecnologias a aumentarem as di-
ferenças	e	as	desigualdades	no	domínio	das	relações	sociais,	da	informação	e	
do	mundo.	Nesse	sentido,	a	Filosofia	fornece	subsídios	para	nossas	comple-
xas	e	universais	questões	(liberdade,	felicidade,	justiça,	sentido	da	vida)	e,	
igualmente, os conhecimentos (inclusive tecnológicos) dão respostas, ainda 
que provisórias, para nossos problemas de sobrevivência. Convém dizer 
que	as	ilusões	e	as	incertezas	de	coordenar	valores	(sabedoria	filosófica)	e	
instrumentalizar-se (teórica e praticamente) são fundamentais na escola e 
no mundo da vida.

Assim sendo, o ensaio trata da construção da interdisciplina Filo-
sofia	 da	 Educação	 sob	 o	 olhar	 dos	 professores,	 como	 uma	 aprendizagem	
desenvolvida na participação colaborativa, em que ideias e atos têm frag-
mentos de encontro na conversação e recriação de conhecimentos, criando 
a cultura da troca efetiva de experiências no tempo e no espaço. O grande 
diferencial,	em	termos	de	desafios	interativos	e	comunicativos	ao	professor	
contemporâneo, é evidenciado pelo potencial ativo, mobilizador e descen-
trado da linguagem virtual. Nesse contexto de discussão, trazemos a lito-
grafia	 de	 Escher	 (Relativity, 1953) que remete para um jogo de diferentes 
mundos, perspectivas, desestabilizando hábitos e expondo os limites dos 
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sentidos humanos. Trata-se de uma arquitetônica paradoxal e multiface-
tada, que não obedece às leis da gravidade e estabilidade no tempo e no 
espaço, sendo impossível aos sujeitos estarem no mesmo andar, porque eles 
têm	diferentes	percepções	de	horizontalidade	e	verticalidade,	embora	usem	
a mesma escada. De forma semelhante, contemplando um projeto de arte e 
uma	experiência	de	colaboração	sobre	um	mundo	de	sobreposições,	a		Fi-
losofia	constitui	um	jogo	de	interrogações	 justificadas	na	“decisão	de	não	
aceitar	como	óbvias	e	evidentes	as	coisas,	as	ideias,	os	fatos,	as	situações,	
os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana; jamais aceitá-
-los sem antes havê-los investigado e compreendido” (CHAUÍ, 1997, p. 12). 
Com efeito, essa ação de interrogar-se e desacomodar-se frente aos diversos 
acontecimentos da vida cotidiana é própria do humano.1 Trazemos essa 
imagem que foi utilizada no site	da	interdisciplina	de	Filosofia	da	Educação2 
como	uma	forma	de	resgatar	a	importância	da	reflexão	filosófica	para	pro-
blematizar	os	contextos,	imagens,	em	que	se	inserem	as	ações	educativas,	
desacomodando o praticismo ingênuo e a mecanização do conhecimento, fortemen-
te presentes na vida contemporânea. Assim como a perspectiva cria novos 
mundos,	a	dinâmica	da	educação	filosófica	a	distância	cria	novas	possibili-
dades em que ideias e atos têm fragmentos de encontro na virtualidade da 
linguagem (GADAMER, 1998), aguçando o movimento argumentativo de 

1 	 Esta	 vinculação	 entre	 conhecimento	 teórico	 e	mundo	 da	 vida	 é	 uma	 característica	 da	 	 Filosofia,	
encontrada,	portanto,	em	diversos	filósofos	ao	longo	da	história.	Tal	vinculação	aparece	sob	diversos	
termos,	por	exemplo:	elo	entre	ignorância	e	sabedoria	(mito	da	esfinge);	necessidade	do	ser	humano	
em saber, visto que sabe que não sabe (Pitágoras compara esse quesito dos humanos com os deuses e 
animais);	busca	por	compreender	o	que	é	tido	como	verdade	(Sócrates).	As	motivações	(pathos) para 
o	filosofar	ou,	para	alguém	empreender	a	busca	metódica	pelo	conhecimento,		são	identificados	como	
espanto, admiração, dúvida, angústia (Aristóteles). Interessante que encontramos, de outro modo, a 
relação entre teoria e prática nos pressupostos pedagógicos do Curso de Licenciatura em Pedagogia a 
Distância – Anos Iniciais do Ensino Fundamental/UFRGS.
2	 	Essa	experiência	docente	resultou	na	produção	de	refl	exões	e	textos	que	 foram	sendo	disponibi-	Essa	experiência	docente	resultou	na	produção	de	reflexões	e	textos	que	 foram	sendo	disponibi-
lizados	 aos	 alunos	 ao	 longo	do	 curso,	 além	de	publicações,	 relatórios,	 artigos.	Destacamos	o	 artigo	
intitulado Técnica, tecnologia e performance (CONTE, Elaine; MARTINI, Rosa M. F.) e o artigo Sobre a 
possibilidade de uma prática reflexiva na educação modalidade a distância (SANTOS, Vanice dos.; NEVADO, 
Rosane A.), ambos publicados e apresentados no III SENAFE – Vida, Cultura e Diversidade, evento 
realizado na Universidade Federal de Santa Maria–RS, 2009. Cabe ainda destacar o site em que estão 
registradas as aulas: https://www.ead.ufrgs.br/rooda/.
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expor os limites do dogmatismo e as possibilidades do pluralismo de valo-
res e de discursos, na medida em que nos possibilita uma correspondência 
no pensar e no agir. Com isso, pretendemos resgatar a contraditoriedade 
desta	prática	de	filosofia	a	distância,	em	especial,	percebendo	seus	aspec-
tos positivos e múltiplos que podem nos apontar caminhos e fortalecer a 
esperança de humanizar e socializar conhecimentos de mundos, além de 
ser um meio necessário à pesquisa, ao trabalho e ao estudo. Nesse sentido, 
questionamos: Como compreendemos, vemos e sentimos a experiência de 
educação a distância? 

A formação continuada e interdisciplinar de educadores requer, in-
clusive,	criar	condições	para	o	desenvolvimento	de	profissionais	que	saibam	
utilizar os recursos das mídias digitais em diferentes práticas, sobretudo dos 
ambientes virtuais de aprendizagem, compreendendo e interpretando essa 
nova forma virtual de pensar e produzir conhecimento. Nesta perspectiva, a 
educação	pode	oferecer	ao	 indivíduo	oportunidades	significativas	de	cons-
trução de conhecimentos e valores. O que se vislumbra é, entre outras coisas, 
que os meios tecnológicos possam favorecer o diálogo autêntico e promover 
interação,	cooperação,	comunicação	e	motivação,	diversificando	e	potencia-
lizando	as	relações	intersubjetivas.	Segundo	LÉVY		(1999),	a	potencialidade	
para o desenvolvimento de processos educativos na mediação online, abre es-
paço	para	refletir	sobre	as	estratégias	pedagógicas	que	a	comunicação	oferece.	
A utopia reside em propiciar a construção de conhecimentos via educação a 
distância, explorando os diferentes potenciais pedagógicos deste recurso tec-
nológico	(de	interações	com	o	outro	social),	para	formar	sujeitos	pensantes,	
críticos, dinâmicos e interativos socialmente, visto que estes são portadores 
de mensagens da própria cultura.
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Rememorando Aspectos Inquietantes e Contraditórios  
na (Re)Elaboração das Ações Pedagógicas

Nos dias de hoje, a informação é facilmente encontrada,
mas onde está a sabedoria?

Harold Bloom

O que estas imagens têm a ver com a Filosofia?

O espaço virtual pode se tornar um espaço de real colaboração e partilha do 
sensível, pois favorece o aprendizado, à medida que instiga a construção de jogos 
de	compreensão	 (GADAMER,	 1993).	A	construção	contínua	de	 significados	
diante daquilo que se apresenta, envolve a singularidade humana em um am-
biente esteticamente elaborado em que a arte e toda a percepção que a envolve, 
juntamente com as experiências das novas tecnologias,3 podem proporcionar. 

Segundo LÉVY  

3 	Desdobramentos	desta	temática,	sob	o	olhar	de	estudos	filosóficos	e	aproximações	com	a	tecnologia,	
podem ser encontrados no Projeto de Tese intitulado Ágora digital: o cuidado de si no caminho do diálogo entre 
tutor e aluno em um ambiente virtual de aprendizagem (SANTOS, Vanice dos).
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[...] técnica é pública ou partilhável, ela contribui 
em troca para forjar uma subjetividade coletiva. Em 
tantas	 profissões,	 como	 ferreiro,	 esquiador,	 ciclista,	
seus	agentes	modificaram	seus	músculos	e	seus	siste-
mas nervosos para integrar os instrumentos em uma 
forma	 de	 corpo	 ampliado,	 modificado,	 virtualizado	
(LÉVY 1996, p. 74).

Tomando a técnica como um meio para a produção da subjetividade, 
PIERRE		LÉVY		(1996)	expõe	que	as	tecnologias	da	inteligência,	em	que	ele	
inclui	a	oralidade,	a	escrita	e	a	informática,	provocam	transformações	na	per-
cepção,	bem	como	essas	tecnologias	estão	sempre	ligadas	às	questões	sociais.	
Trata-se de saber se podemos romper a sina de nossa educação domesticado-
ra4 de linguagem e usos, e se sabemos expor-nos ao encontro de uma realida-
de	que	não	corresponde	às	nossas	opiniões,	aos	esquemas	e	às	expectativas	
prévias. 

No fundo, em nosso mundo a mesma questão está sempre presente: a 
conformação	da	linguagem	em	convenções,	em	normas	sociais,	atrás	das	quais	
se escondem sempre também interesses econômicos e de poder. Mas esse é 
justamente o mundo de nossa experiência humana, onde dependemos de nos-
so julgamento, isto é, da possibilidade de nos colocarmos criticamente frente 
a	todas	as	convenções.	Na	verdade,	devemos	essa	capacidade	de	julgamento	
ao fato de nossa razão ser virtualmente linguagem (GADAMER, 1998). Mas, 
se os limites de nossa linguagem denotam os limites de nosso mundo, como 
ultrapassar a ambição utilitarista desses meios? Como fazer um movimento 
de	discussão	 intelectual	pelo	qual	 a	 reflexão	 espontânea	 se	 transforme	em	
pensamento	filosófico?	Como	um	veículo	de	informação	e	comunicação	pode	
ser utilizado e potencializado pedagogicamente pelos educadores, como uma 
possibilidade de debater, argumentar e pesquisar? O que a interatividade traz 

4  GADAMER (1998) faz menção à escola como uma instituição normalizadora e de conformismo so- GADAMER (1998) faz menção à escola como uma instituição normalizadora e de conformismo so-
cial, ao levar em conta o processo repressivo de domesticação da linguagem que todos experimentamos 
quando chegamos à escola.



A Filosofia da Educação na virtualidade  
da ação e expressão humana 403

para os processos de construção e mediação de conhecimento? É preciso que 
se aprenda a usá-los, cabendo ao professor, além da tarefa de orientar para um 
trabalho	de	reflexão,	o	papel	de	orientar	como	pesquisar	na	internet,	abrir	os	
primeiros endereços ou sites que sejam relevantes para o assunto que se pre-
tende pesquisar e incentivar para que o estudante faça suas próprias buscas e 
consequentes descobertas. 

Dada	as	diferentes	concepções	filosóficas	da	educação,	a	equipe	da	in-
terdisciplina	teve	como	preocupação	inicial	levar	em	consideração	questões	
como necessidade e rigor acadêmico,	 em	 termos	de	 responsabilidade	filosófica,	
ao selecionar as abordagens teóricas. Houve, nesse sentido, uma tentativa de 
priorizar os textos clássicos, que se aproximavam da questão epistemológica 
da	interdisciplina	Filosofia	da	Educação,5	sem	deixar	de	contemplar	as	refle-
xões	escritas	dos	próprios	professores	pela	construção,	desafio	e	responsabi-
lidade	de	aprimoramento	da	linguagem	pedagógica.	Algumas	razões	para	a	
leitura e sensibilização com os pensadores clássicos podem ser elencadas na 
seguinte passagem:

4. Toda leitura de um clássico é uma releitura de 
descoberta como a primeira. [...] 6. Um clássico é um 
livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha 
para dizer. [...] 7. Os clássicos são aqueles livros que 
chegam até nós trazendo as marcas das leituras que 
precederam a nossa (CALVINO, 2002, p. 11). 

5  Dentre as leituras indicadas citamos: ADORNO, Theodor W. A Educação após Auschwitz. In:______. 
Sociologia. São Paulo: Ática, 1986, p.33-45. CASSIRER, Ernest. A crise do conhecimento de si do homem. 
In: ______. Ensaio sobre o Homem:	Introdução	a	uma	filosofia	da	cultura	humana.	São	Paulo:	Martins	Fon-
tes, 1994, p. 9-45. CONTE, Elaine. Pensamento Crítico e Moralidade. (Texto disponibilizado em arquivo 
Word). KANT, Immanuel. Introdução. In:______. Sobre a pedagogia. Piracicaba: EDUNIMEP, 2004, p. 
11-36. LIPMAN, Matthew. A Filosofia vai à escola. São Paulo: Summus, 1990. _______. O pensar na educação. 
Petrópolis: Vozes, 1995. PLATÃO. Defesa de Sócrates. In: Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultu-
ral, 1991, p. 3-27. PORTO, Leonardo S. O dilema do antropólogo francês. (Texto disponibilizado em arquivo 
Word). Sites	 para	 pesquisa:	 Portal	 de	 Filosofia	 da	 Educação:	www.filosofia.pro.br;	 Livros	 gratuitos:	
http://pt.scribd.com/ 



Aprendizagem em rede na educação 
a distância: práticas e reflexões404

Essas	 leituras	 do	mundo	 promovem	 situações	 que	 recuperam	 a	 pro-
blematicidade	 da	 vida,	 de	 estabelecer	 relações,	 de	 conhecer,	 superando	 as	
insuficiências	 diante	 de	 uma	 realidade	 que	 acomoda	 e	 aliena	 os	 sujeitos.	
Objetivamente, nas atividades procuramos provocar nos sujeitos/agentes as 
contradições	entre	as	representações	do	sujeito	e	o	movimento	do	real,	abrin-
do	mão	de	textos	muito	familiarizados	(destronando	percepções	do	tipo	“eu	
já vi” ou “eu já sabia”), por textos clássicos, para se conseguir maior interes-
se dos acadêmicos. Os trabalhos foram concebidos de forma a estimular os 
agentes6 a desempenharem um papel ativo em sua própria aprendizagem pela 
abertura à virtualidade da linguagem, ao discurso e aos textos, que ganham 
importância central, como um movimento de constante questionamento, vin-
culando tradição e atualidade. Nesse sentido, a racionalidade comunicativa 
oferece	à	educação	a	possibilidade	de	lidar	com	diferentes	interpretações,	sem	
reducionismos teóricos (HABERMAS, 2002). Tal racionalidade performativa 
não abandonaria a fecundidade da multiplicidade, apenas permitiria que elas 
entrassem	em	interação.	A	partir	de	diferentes	problematizações,	visamos	a	
desnaturalizar alguns conceitos (compreendidos como se estivessem sempre 
aí), mostrando como foram sendo instaurados e reinstaurados, de maneira a 
repensar outras formas de ver e nos relacionar com o mundo vital. Na linha 
destas	considerações,	sublinhamos	que	o	que	é	aceito	como	racional	aqui	e	
agora	pode	se	evidenciar	como	falso,	sob	condições	epistêmicas	diferentes,	
diante	de	outro	público	e	contra	objeções	futuras.	

A intencionalidade que moveu esta ação docente foi contribuir com a 
formação e enriquecimento cultural dos professores em atuação, mostrando a 
natureza contraditória e processual da realidade, bem como a importância da 
educação na sua inteligência como tempo de possibilidade. Ao ministrarmos 
as aulas a distância tivemos a possibilidade de analisar e buscar por melho-
res maneiras de aproveitamento da interdisciplina, estabelecendo métodos 

6  Destacamos que o fazer pedagógico dos agentes/atores, aqui incluídos os alunos, professores e tu- Destacamos que o fazer pedagógico dos agentes/atores, aqui incluídos os alunos, professores e tu-
tores, no Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância – Anos Iniciais do Ensino Fundamental/
UFRGS, são efetivamente considerados no processo de ensino e de aprendizagem.
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e atividades para a avaliação dos processos de aprendizagem.7 Ao elaborar o 
material básico da interdisciplina, planejamos e experimentamos hipóteses 
de	ação	a	serem	realizadas	ao	longo	de	cada	unidade,	especificando-as	no	ma-
terial disponibilizado aos acadêmicos no ambiente virtual de aprendizagem, 
mantendo	a	atenção	para	com	a	necessidade	de	novas	revisões	e	atualizações.	
As aulas e atividades respectivas foram sendo disponibilizadas semanalmen-
te (ora quinzenalmente), pelos professores, no ambiente virtual e serviram de 
referência para a avaliação formativa e diagnóstica da aprendizagem. 

O conhecimento do ambiente virtual e dos sujeitos envolvidos no pro-
cesso aconteceu numa espécie de aula aberta (virtual), sendo uma das fases 
mais	significativas,	visto	que	a	grande	maioria	dos	docentes	da	interdiscipli-
na não tinha experiência com educação a distância e não estava familiarizada 
com aquele ambiente formativo (plataforma ROODA8). Tentamos contribuir 
para esta fase aprendente (HA�ERMAS,	2002),	referente	às	questões	e	proce-
dimentos de ensino utilizados, de forma ativa e, ao mesmo tempo, coadjuvan-
te.	Durante	este	processo,	aconteceram	reuniões	semanais	com	os	professores	
da interdisciplina, com o intuito de acompanhar e organizar colaborativa-
mente a preparação das aulas e a forma como estes estudos eram recebidos, 
desenvolvendo uma discussão em relação à construção do conhecimento pe-
los	cursistas.	As	reuniões	semanais	justificaram-se	pela	necessidade	de	uma	
ação cooperativa que possibilitasse, a partir do diálogo com a ação na (re)
elaboração do conhecimento, a discussão de pontos de vista diferenciados, o 
confronto,	e	a	partir	daí,	a	imersão	de	confluências,	amadurecendo	perspecti-

7 	Ressaltamos	que	a	maioria	dos	docentes	da	equipe	de	Filosofia	da	Educação	não	tinha	experiência	
com educação na modalidade a distância. Embora professores na educação presencial, tratava-se de 
um	outro	modo	de	pensar,	agir,	apresentar,	elaborar,	acompanhar	o	ensino	de	filosofia.	Como	vivemos	
um	tempo	de	transformações	cada	vez	mais	radicais,	sabemos	que	uma	das	qualidades	urgentes	de	um	
professor	que	busca	um	eficaz	desempenho	é	a	“capacidade	crítica,	sempre	desperta	à	inteligência	do	
novo”, à performatividade do inusitado, do risco, da dúvida, do diferente, das mudanças mobilizadas na 
existência humana como presença no mundo (FREIRE, 2000, p. 16).
8  Rede Cooperativa de Aprendizagem, ambiente desenvolvido para atender às atividades de professo- Rede Cooperativa de Aprendizagem, ambiente desenvolvido para atender às atividades de professo-
res e alunos da UFRGS, sendo mantido pelo NUTED (Núcleo de Tecnologia Digital Aplicado à Edu-
cação) e pelo LIMC (Laboratório de Interação Mediada por Computador), da mesma Universidade.
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vas para a emergência de novas performances condizentes com as dinâmicas 
da atualidade. Pode-se dizer que a competência pedagógica criou-se pela 
habilidade de movimentar-se num contexto vivo e interativo, com exigên-
cias predominantemente práticas relativas a conceitos de aprendizagem, a 
comportamentos	 inquietos	 de	 intercâmbio,	 que	 trazem	 novas	 dimensões,	
ressignificações	 de	 elementos	 conceituais	 e	 intencionalidades	 às	 questões	
ético-filosóficas.	Questões	da	ação	pedagógica	são	 incertas	e	divergentes	e,	
por	isso,	não	existe	uma	teoria	científica	objetiva	que	possibilite	a	identifica-
ção unívoca de conhecimentos, de meios ou regras que a solucionem. A partir 
deste entendimento acerca do processo foi possível repensar a própria práti-
ca docente como uma possibilidade de transformação e recriação constante 
do ensino/pesquisa, exercitado com base nas leituras e diálogos semanais 
e	nas	 interlocuções	com	os	acadêmicos,	consolidando	espaços	de	 formação	
recíproca.

O contato com uma realidade educacional até então desconhecida de 
educação a distância nos possibilitou a experimentação de diferentes situ-
ações	 educacionais	na	virtualidade	da	comunicação,	bem	como	aprender	a	
lidar	com	as	dificuldades	de	uma	prática	educativa	relativamente	nova,	que	
apresenta possibilidades, senão exigências, diferenciadas para o ensino. Ten-
do em vista o contexto de educação a distância, dedicamos ainda especial 
atenção para a qualidade da comunicação como habilidade de expressar-se 
com clareza através da escrita, fazendo frente a novas estratégias que promo-
vessem	nos	professores	em	atuação	o	desejo	de	refletirem9 e, através da au-
tocrítica, a vontade de investirem na sua autoformação e na autorrealização 
educativa (GADAMER, 1993). 

9  A questão da comunicação estava posta, sobretudo, para os seguintes quesitos: expressar aos cursis- A questão da comunicação estava posta, sobretudo, para os seguintes quesitos: expressar aos cursis-
tas a intenção para cada aula e atividade, transpassada pelas ideias de um repensar a educação com a  
Filosofia	e,	além	disso,	conseguir	instigar	os	alunos	para	que	eles	expressassem	suas	dúvidas,	sua	com-
preensão, seus argumentos. O meio e os recursos que dispunham para aprender e dizer a palavra era o 
ambiente virtual e a escrita, vivendo plenamente seus limites e suas possibilidades. O diálogo, modo 
pelo	qual	em	salas	de	aula	presencial	as	questões	são	apresentadas	,	ali	deveriam	ser	substituídas	pela	
escrita (tão cara a muitos). Depois disso, lidas, consideradas e retornadas pelos docentes e/ou tutores.
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A partir do exercício de aprender a ser professor a distância, vivencia-
mos um processo em que um professor orienta outros professores/cursistas 
no	seu	desenvolvimento	humano	e	profissional	e,	ao	mesmo	tempo,	realiza	
uma autoformação e autocrítica docente. A experiência docente representou 
um	grande	desafio,	 já	 que	necessitávamos	 estar	 conectados	 com	os	 acadê-
micos,	que	estavam	em	busca	de	uma	qualificação	e	inseridos	no	mundo	do	
trabalho. A escolha e discussão dos textos e o detalhamento das atividades 
colaboraram	para	qualificar	o	processo	de	formação	dos	acadêmicos,	contri-
buindo para repensar e planejar a prática, estabelecendo a adequação entre as 
ferramentas tecnológicas, os objetivos da interdisciplina e o debate sobre os 
processos de aprendizagem. 

A educação a distância traz inúmeros benefícios em tempo real e não 
há como negá-los, pois estão inscritos no contemporâneo. A fala que se dá 
num ambiente interativo, na qual o conhecimento se expressa, não é um meio 
transparente e neutro de representação da realidade, mas uma disposição 
ativa implicada  a constituição da realidade educacional e social. As novas 
tecnologias	e	a	informática	ilustram	as	profundas	transformações	na	esfera	da	
produção	do	conhecimento,	que	têm	implicações	tanto	para	o	conteúdo	do	
conhecimento	quanto	para	sua	transmissão	e	seu	pensar.	A	filosofia	e	a	educa-
ção	não	podem	ficar	indiferentes	a	esse	processo,	tampouco	podem	rejeitá-lo	
em nome de  certo humanismo antitecnicista, sendo que tal atitude entrega as 
diretrizes de sua incorporação às forças mercadológicas e desumanas. Como 
sabemos, existe uma série de demandas sociais com relação à educação a dis-
tância.	Uma	delas	é	propiciar	às	novas	gerações	uma	compreensão	científica,	
tecnológica,	 filosófica	 e	 estética	 da	 realidade	 vivida.	 Este	 novo	 paradigma	
suscita um justo otimismo e uma legítima inquietação, como aponta AREN-
DT  (2005) no sentido de que, modernamente, perdeu-se o sentido da ação 
como práxis (ação recíproca entre humanos) para a simples ideia de atuação 
sobre algo (fabricação). Ora, precisamos nos questionar se a falta de tempo, 
por meio do isolamento do corpo, não faz parte de uma clausura maior, em 
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nossa	realidade	profissional,	que	está	tirando	as	pessoas	da	condição	de	po-
derem viver e trocar experiências. Vale ressaltar que o tempo já não é mais, 
primariamente, um abismo a ser transposto porque divide e distancia, mas é, 
na	verdade,	o	fundamento	que	sustenta	o	acontecer,	onde	a	atualidade	finca	
suas raízes. A distância de tempo não é, por conseguinte, algo que tenha que 
ser superado. Na verdade trata-se de reconhecer a distância de tempo como 
uma possibilidade positiva e produtiva do compreender (GADAMER, 1993).

Assim, entendemos que há sustentação para a validade dos encontros 
virtuais	entre	os	aprendizes	(sujeitos	interlocutores)	que,	mesmo	fisicamente	
distantes, encontram-se virtualmente face a face (dentro do alcance da vi-
são). Pensamos que a expressão do conhecimento manifestada pelo ambiente 
virtual ajuda o aprendiz/professor a desbloquear a linguagem, a construir seu 
conhecimento	e	a	modificar	sua	compreensão	de	mundo,	elevando	sua	capaci-
dade	crítica	de	participar	da	realidade	que	está	vivendo.	Por	isso,	corporifica-
mos e desenvolvemos este projeto interdisciplinar na tarefa de intermediação 
do conhecimento, ou seja, como um agente que orienta, guia, instiga, apoia, 
interage	e	promove	reflexões	e	interações	com	todos	os	envolvidos,	visando	à	
melhoria da vida e da formação humana. 

Reflexões sobre o Processo de Aprender a Distância

Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente 
aprende.

 João Guimarães Rosa

A	práxis	pedagógica	em	situações	educacionais	online precisa se desen-
volver como um processo de aprofundamento, tanto da experiência pessoal 
quanto	da	vida	social	(aperfeiçoamento)	e	da	formação	profissional.	Aprender	
num ambiente de interação, colaboração e partilha do sensível, na perspecti-
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va	da	promoção	de	situações	que	favoreçam	a	constituição	de	comunidades	
de aprendizagem, como diz FREIRE , de círculos de cultura.10 É uma rede de 
comunicação permanente, de se aprender com o outro através da utilização 
coletiva da palavra, cuja maior qualidade pedagógica é o incentivo a momen-
tos de diálogo, valor ético fundante desta prática. O trabalho conjunto revela 
um	processo	de	formação	no	exercício	reflexivo	do	indagar-se	e	do	indagar,	e	
ajuda a pensar como transformar sujeitos e mundos em alguma coisa melhor, 
ou seja, reinventa a educação e promove o sentido de uma formação harmônica à 
plena participação da vida na polis.11 

Além de repensarmos as atividades orientadas ao longo de cada semana 
de estudos a distância, tivemos dois momentos presenciais, a saber: a aula 
inaugural, tendo como foco orientar os acadêmicos em relação à dinâmica da 
interdisciplina, com breve exposição dos textos que viriam a ser trabalhados, 
introdução	 aos	 estudos	 filosóficos	 e	 sequência	 das	 aulas;	 e	 defesa	 perante	
uma banca do trabalho de conclusão, que compreendeu todos os conteúdos 
abordados ao longo do semestre pelas interdisciplinas.12 No decorrer do tra-
balho,	foram	discutidos	filmes13 e dilemas morais no fórum de discussão, poten-
cializando a interação em ambientes virtuais de aprendizagem. Enfatizando 
a redação e o argumento, chamamos a atenção para a necessidade do diálogo 
com o outro que inspira o prazer intelectual de aprender à construção de uma 
nova compreensão e de um novo conhecimento. 

10  Os círculos de cultura	foram	criados	por	FREIRE		(1987,	p.	116),	no	final	da	década	de	50,	como	uma	
forma de trabalhar o processo de aprender a partir da participação do aluno como sujeito de sua cultu-
ra, detentor de um saber gerado na prática social que precisava ser problematizado pelos educadores 
e	acrescentado	a	temas	de	dobradiça,	a	fim	de	ampliar	o	diálogo	entre	os	sujeitos	que	também	atuam,	
pensam e falam.
11  Utilizamos o termo polis que remonta à Grécia, local do surgimento da cultura ocidental, pois en- Utilizamos o termo polis que remonta à Grécia, local do surgimento da cultura ocidental, pois en-
contramos na concepção grega do mundo político e da vida humana o modo democrático que é para nós 
um	gérmen	do	pensar	reflexivo.	As	cidades	gregas	do	período	arcaico	ao	clássico	estavam	organizadas	
sob a ideia de polis, cujos cidadãos se formavam na sociedade e eram co-responsáveis pela vida na polis. 
12	 	A	interdisciplina	Filosofi	a	da	Educação	ocorreu	no	Eixo	6,	cuja	temática	estava	orientada	para	“do-	A	interdisciplina	Filosofia	da	Educação	ocorreu	no	Eixo	6,	cuja	temática	estava	orientada	para	“do-
cência e processos educacionais inclusivos”. 
13 	Dentre	os	filmes	sugeridos,	elencamos:	O	Clube	do	Imperador;	Escritores	da	Liberdade;	Entre	os	
Muros da Escola; O Pianista; A Vida é Bela; CHAPLIN – O Grande Ditador e Tempos Modernos; Ser e 
Ter; Doze Homens e uma Sentença; A onda; Nenhum a Menos; Mentes Perigosas.
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O uso da argumentação implica que se tenha renunciado a recorrer 
unicamente à força, que se dê apreço à adesão do interlocutor, obtida graças 
a uma persuasão racional, que este não seja tratado como um objeto, mas que 
se	apele	à	sua	liberdade	de	juízo.	O	recurso	à	argumentação	supõe	o	estabele-
cimento de uma comunidade dos espíritos que, enquanto dura, exclui o uso 
da violência (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 61).

Destaca-se, ainda, que a atuação no ensino a distância oportunizou um 
espaço de trabalho alternativo, o que viabilizou a realização de conversas in-
formais com professores, tutores e acadêmicos, bem como o contato com o 
cotidiano do trabalho dos mesmos virtualmente (no computador da residên-
cia ou da escola, por exemplo). Essa abertura permitiu observar e orientar os 
trabalhos produzidos e elucidar algumas dúvidas que surgiram sobre textos 
e autores na medida em que foram realizadas as atividades. A sensação de 
instantaneidade	na	troca	de	 informações	e	a	 interatividade,	decorrentes	da	
facilidade	e	da	rapidez	na	comunicação	interpessoal,	acabam	modificando	as	
percepções	temporais	e	espaciais,	tornando	próximo	o	distante.	O	desafio	foi	
exercitar	uma	dialética	entre	os	conhecimentos	filosóficos	e	o	pensamento	
crítico, ainda que dentro dos limites impostos pela linguagem (comunicação 
escrita, aprendizagem em contextos online, presença física e presença virtual, 
autonomia) na autoformação do professor. 

A atuação docente a distância promoveu a construção cooperativa de 
conhecimentos	e	diferentes	percepções	em	relação	à	interação	em	situações	
de aprendizagem, repercutindo favoravelmente como estratégia para expan-
dir as oportunidades de ensino. No entanto, ao virtualizar nossa ação pedagó-
gica,	os	meios	de	comunicação	a	distância	modificam	também	nossa	forma	de	
perceber	o	mundo	e	a	própria	educação.	Inovações	tecnológicas	geram	con-
flitos,	tanto	por	possibilitar	novas	formas	de	solucionar	uma	mesma	situação,	
atuando sobre referenciais sociais, valores e hábitos consolidados, quanto por 
sua utilização estar sujeita aos interesses de distintos grupos sociais e cultu-
rais. Tal debate implica  o reconhecimento da existência de antinomias e no 
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enfrentamento	 das	 questões	 dicotômicas	 do	 debate	 filosófico-educacional.	
A percepção da linguagem como expressão pública de sentimentos, valores, 
afetos,	opiniões,	e	a	necessidade	de	ir	ao	encontro	do	outro,	revelaram-se	na	
socialização em rede, através da disponibilização de diários virtuais (blogs). 
Em contrapartida, os estudantes esperam poder contatar o professor ime-
diatamente para esclarecer suas dúvidas, gerando impactos e a necessidade 
de investigação, de novas performances criativas. Com relação ao papel do 
professor	 no	 uso	 desse	 recurso,	 alguns	 pontos	merecem	nossa	 reflexão	 no	
que diz respeito à disponibilidade do professor para responder aos e-mails. 
Quando não segue imediatamente uma resposta do professor à mensagem 
do aluno, o processo se interrompe, e os estudantes se sentem desmotivados 
para continuar o diálogo. Além da disponibilidade, a forma de responder ao 
correio eletrônico, a qualidade de e-mails que o professor emitir poderá ajudar 
os	acadêmicos	em	seus	processos	de	aprendizagem	a	superar	as	dificuldades	
e incentivar a leitura e a pesquisa.

O	conhecimento	filosófico	 e	pedagógico	 é	movido	pelo	desequilíbrio	
das	certezas	e	pela	colocação	de	novas	questões,	cujo	processo,	seja	presencial	
ou a distância, deve ter presente que a mediação pedagógica envolve a ação 
de	promover	o	desequilíbrio	cognitivo,	desafiando	constantemente	o	apren-
dente. Toda a ação pedagógica tem por objetivo oportunizar aos educandos 
o	 questionamento,	 a	 ressignificação	 da	 realidade,	 o	 conflito	 como	 desafio	
para	buscar	novas	compreensões	para	problemas	cada	vez	mais	complexos.	
Por isso, a prática docente pode promover o desenvolvimento da autonomia 
(tomar	decisões	a	respeito	de	seu	próprio	aprendizado)	do	educando	fren-
te	ao	conhecimento,	visto	que	partilhar	experiências	e	refletir	em	conjunto,	
mesmo a distância, é fundamental para a construção e a socialização do co-
nhecimento. Consideramos que o conhecimento implica  autoconhecimento, 
pois, ao conhecer e criar, o ser humano conhece e recria a si próprio. Daí que o 
exercício crítico e permanente do professor de pensar a própria prática para 
teorizá-la refaz a estima de si mesmo e do seu trabalho (FREIRE, 2000).
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No que tange a educação online, a decisão por uma ou outra solução 
tecnológica adquire, portanto, relevância na medida em que favorece a rea-
lização	e	o	compartilhamento	de	atividades	diversificadas,	 facilita	a	comu-
nicação, tornando possível a interação, o diálogo e a cooperação do grupo, 
viabilizando diferentes formas de feedback (nota,	 comentários,	 orientações,	
pesquisas, debates, parecer). A maior parte da mediação pedagógica ocorreu 
através da plataforma ROODA do ambiente do curso, que mantém o registro 
das	 interações	 num	mesmo	 espaço,14 favorecendo o compartilhamento das 
dúvidas	e	das	respectivas	problematizações	com	a	turma.	A	intensidade	do	
diálogo, em ambientes virtuais de aprendizagem, requer de todos os partici-
pantes (professores, tutores e cursistas/acadêmicos) o desenvolvimento da 
habilidade	comunicacional	escrita,	o	que	inclui	aprender	a	lidar	com	questões	
emocionais e criar uma sensação de presença computacional por meio da personali-
zação do que é comunicado. Encontrar a forma de se fazer presente na discussão, 
questionar os argumentos pouco consistentes sem apresentar respostas de-
finitivas,	interferir	no	processo	de	maneira	a	promover	a	fluência	do	diálogo	
e a construção cooperativa de conhecimentos são posturas necessárias para 
o	professor	que	atua	nesses	espaços	educacionais.	O	diálogo	pressupõe	aber-
tura para aprender e respeitar o outro, para concordar e discordar dos di-
ferentes posicionamentos e expor o pensamento, apresentando argumentos 
consistentes	e	adequadamente	justificados.	O	processo	implica	na	discussão	
das	ideias,	no	confronto	das	concepções	e	percepções	de	cada	autor	em	bus-
ca de um posicionamento mais elaborado e da própria identidade. É preciso 
aprender a apresentar a opinião, ouvir o outro, ceder em alguns momentos, 
ponderar e argumentar em outros e propor uma redação que melhor expresse 
as	discussões	da	turma.	De	acordo	com	SLOCZINSKI		(2003),	no	ambiente	
da interatividade, o professor busca fundamentos da comunicação que po-
tencializam o ensino e a aprendizagem, favorecendo a construção do conhe-

14 	Assim,	era	possível	acompanhar	as	atividades	da	interdisciplina,	o	desenvolvimento	das	questões	
por		sujeito,	interações	entre	alunos,	intervenções	de	professores	e	de	tutores,	enfim,	diversas	articula-
ções	na	construção	do	conhecimento.
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cimento pela participação criativa, pelas buscas incessantes e pelo trabalho 
conjunto.

A avaliação formativa caracterizou-se pelo acompanhamento constan-
te dos estudantes, através das atividades desenvolvidas ao longo dos módulos 
e da participação dos mesmos em fóruns de discussão, pesquisas e momentos 
de	debate,	bem	como	na	análise	dos	trabalhos	para	identificar	os	equívocos	
conceituais	e	as	relações	criativas	que	ajudam	os	acadêmicos	a	progredirem.	
A avaliação dos acadêmicos também contou com atividades de workshop, que 
envolveu a participação de todos os professores e tutores das diferentes in-
terdisciplinas, tendo como objetivo realizar uma avaliação colaborativa, que 
visasse a um conhecimento mais aprofundado sobre a trajetória de cada aca-
dêmico na construção de aprendizagens e na realização ou não dos trabalhos 
solicitados. A interdisciplina Filosofia da Educação proporcionou encontros e 
debates	sobre	o	contexto	escolar	em	que	os	profissionais	atuam,	as	peculia-
ridades	de	suas	práticas	educativas	e	as	relações	com	os	contextos	acadêmi-
cos.	Esta	experiência	profissional	 instaurou	novas	 formas	de	ver	 e	 sentir	 a	
formação de professores, pois presenciamos as dúvidas, receios e angústias 
encontrados pelos acadêmicos num ambiente de convivência legítima. Além 
disso,	a	experiência	propiciou	a	reflexão	sobre	o	que	é	ser	professor,	sobre-
tudo	em	ambientes	interativos	de	aprendizagem,	possibilitando	interações	e	
compartilhamento	de	ideias	e	ações	sobre	a	performance formativa e o aprofun-
damento	da	investigação	filosófica	durante	o	ensino.	
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Aspectos Conclusivos

A Filosofia da  Educação tem a tarefa  
de conduzir o ser humano 

 a pensar coerentemente a realidade.
 Antonio Gramsci

O	 diálogo	 com	 o	 conhecimento	 filosófico	 na	 formação	 pedagógica	
constituiu	o	centro	das	preocupações,	para	possibilitar	o	direito	dos	sujeitos/
agentes de aprender, primando pela troca, pela discussão e promoção da au-
tonomia na construção de conhecimento e da argumentação, questionando 
e	 estabelecendo	a	 abertura	para	o	diálogo	e	para	as	 relações	 interpessoais.	
Mas, só a tecnologia moderna não resolve nossos problemas educacionais 
de aprendizagem e de formação. Portanto, se não revermos nossa posição 
criticamente	quanto	aos	grandes	princípios	filosóficos	e	educacionais,	e	não	
proporcionarmos formação continuada e em serviço para os professores 
(com	 remunerações	 adequadas	 de	 trabalho),	 de	 nada	 adiantará	 dispormos	
de alguma tecnologia. Aqui, em referência à questão da unidade diante da 
multiplicidade, recorremos às palavras de HERÁCLITO  (1996, p. 88) que 
afirma:	“para	os	que	entram	nos	mesmos	rios,	correm	outras	e	novas	águas.	
Mas também almas são exaladas do úmido”. Nesse sentido, a Filosofia da Edu-
cação precisa pensar e integrar tais processos de mudança, criando sentidos, 
interpretações,	ressignificações	com	os	sujeitos	que	pretendem	(re)aprender	
como ser professor. A formação a distância nos coloca como permanentes 
pesquisadores dos modos de aprender e ensinar/pesquisar, provocadores de 
mediações	 entre	 saberes	 diversos,	 sobretudo	 na	 abertura	 interativa	 com	 o	
outro. Lembramos que é preciso buscar um novo olhar curioso sobre o mun-
do e, certamente, generoso às novas descobertas, para vivenciar esta arte da 
formação	e	conversação	a	distância.	Afinal,	o	educador	aprende	quando	se	
sente “tocado”, quando encontra espaço para que sua experiência se converta 
em fonte de saber (SANCHO; HERNÁNDEZ, 2006).
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Em última análise, parafraseando FREIRE  (2000), podemos dizer que 
da mesma forma como o ensino da leitura e da escrita não pode dar as costas à 
leitura do mundo a formação de professores a distância não pode negligenciar 
a	dimensão	estético-expressiva	necessária	à	reflexão	sobre	a	ação	pedagógica.	
Caso contrário, recairá no treinamento e não na formação, numa questão ape-
nas técnica descolada de esclarecimento dos que-fazeres públicos, viabilizados 
pela eticidade de nossa presença no mundo. Tal percepção da mudança reve-eticidade de nossa presença no mundo. Tal percepção da mudança reve-
la, inclusive, a presença interveniente do ser humano no mundo, implicando 
escolha e decisão, tão apreendida social e historicamente quanto produzida e 
comunicada. Em face das mudanças de compreensão, de comportamento, de 
gosto estético, de valores, de costumes, sobretudo no campo da sexualidade 
e da linguagem, os agentes educativos não podem acomodar-se (presença 
neutra) nem tampouco insurgir-se na extrema emocionalidade, mas preci-
sam responder com uma educação crítica, radical e participar de práticas 
democráticas e transformadoras, na busca de coerência discursiva que educa 
a vontade de mover-nos no mundo.
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CAPÍTULO 20
O que aprendi com o PEAD:  
notas de uma experiência
Tania Beatriz Iwaszko Marques

É com crase ou sem crase? Educação à distância ou educação a distância? 
Muitas	vezes	me	fiz	essa	pergunta	e	a	escutei	inúmeras	vezes.	E	o	que	tem	
isso a ver com o PEAD?1 Trata-se de um detalhe, mas um pequeno detalhe 
pode,  algumas vezes,  fazer muita diferença. Neste texto, quero chamar a 
atenção sobre o cuidado com os detalhes, o que, do meu ponto de vista, fez 
toda a diferença para o sucesso do curso.

Este	texto	traz	a	leitura	de	quem	ao	longo	do	curso	esteve	perto	o	sufi-
ciente para poder observar o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, 
longe para manter a capacidade de observação. 

Sou professora universitária desde o ano de 1986 e antes disso tinha 
sido monitora durante quatro dos cinco anos de minha graduação em psico-
logia.2  Na minha experiência em magistério de nível superior, trabalhei com 
diferentes cursos, seja na graduação ou na pós-graduação, seja na modalidade 
presencial ou na modalidade a distância. 

Tenho pelo PEAD um carinho especial, porque com ele também apren-
di muitas coisas e acredito que o relato dessas aprendizagens possa ser útil 
para outras pessoas. Minha experiência com o PEAD está ligada, sobretudo, 

1  Curso de Licenciatura em Pedagogia na Modalidade a Distância da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.
2  Graduação em Psicologia na UFRGS de 1979 a 1983.
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ao polo de São Leopoldo.3  Tive, em um único semestre, mais precisamente 
no quinto, uma pequena experiência com o polo de Sapiranga, da qual me 
lembro com muito carinho, porém, sequer cheguei a trabalhar com todo o 
grupo, pois orientei uma pequena parte da turma nos Projetos de aprendizagem 
em ambientes virtuais.

Como característica pessoal, estou sempre em busca de novas aprendi-
zagens. Por isso, quando, no ano de 2005, nunca tendo trabalhado com edu-
cação a distância, recebi o convite para participar da construção de materiais 
para	o	curso	aceitei	sem	hesitar	sequer	por	um	instante.	Aceitei	o	desafio	na	
hora, pois tinha interesse em entender um pouco o que era essa educação 
a distância da qual tanto ouvia falar, principalmente mal, mas que não co-
nhecia.  Sim, ainda hoje se ouve falar mal da educação a distância, acredito 
que, em parte, por desconhecimento e, em parte, por experiências realmente 
infelizes.

 Assim como o ensino presencial pode ser de boa ou de má qualidade, 
a mesma coisa acontece com a educação a distância. A educação não é boa 
porque é presencial ou a distância, mas, do meu ponto de vista de estudiosa 
da	aprendizagem	humana,	entre	outras	razões,	pela	forma	como	ocorre	essa	
educação. Tanto uma modalidade quanto a outra podem estar baseadas em 
diferentes modelos epistemológicos e isso, embora não seja o único, consiste 
em um elemento importante na análise do sucesso do curso.

Quando fui chamada para participar do PEAD, juntamente com colegas 
fiz	um	curso	de	formação	e	partimos	para	a	construção	dos	materiais,	anteci-
pando disciplinas que aconteceriam dali a alguns semestres ou mesmo anos. 
Asseguro que foi uma experiência proveitosa. Aprendi muitas coisas nessa 
formação e várias delas efetivamente utilizei. 

Aprender a criar materiais bonitos e interessantes é muito bom, mas 
a beleza e o dinamismo dos materiais não garantem um ensino que promo-

3  O curso ocorreu mediante convênio com cinco prefeituras do  Estado do Rio Grande do Sul: São 
Leopoldo, Três Cachoeiras, Sapiranga, Gravataí e Alvorada.
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va a aprendizagem. Essa armadilha é comum, conforme já indicava PIAGET  
(1976, p. 80):

[...] uma pedagogia fundada na imagem, ainda quan-
do	 enriquecida	 pelo	 dinamismo	 aparente	 do	 filme,	
permanece inadequada para a formação do construti-
vismo operatório, porque a inteligência não se reduz 
às	imagens	de	um	filme	[...]	Mas	existe	um	verbalismo	
da imagem, assim como existe um verbalismo da pa-
lavra e, confrontados com os métodos ativos, os mé-
todos intuitivos apenas substituem [...] o verbalismo 
tradicional	pelo	verbalismo	mais	elegante	e	refinado.

PIAGET  (1998, p. 235) já alertava para o fato de que “existe um ver-
balismo da imagem tão perigoso quanto o verbalismo da palavra”. O autor 
(PIAGET,	1984,	p.	9)	afirma	que	os	métodos	audiovisuais	“podem	levar	a	uma	
espécie de verbalismo da imagem quando se limitam a favorecer as associa-
ções	sem	conceder	oportunidades	para	atividades	autênticas”.

Mas, como era exigência para a aprovação do curso, os materiais tiveram 
que ser produzidos e o grupo da área de psicologia da educação empenhou-se 
nessa tarefa. Isso sem conhecer a turma, sem saber sua realidade, ignorando a 
sua experiência e, sobretudo, sem levar em conta o próprio processo de cons-
trução de conhecimento. 

Em que modelo naquele momento estava baseada a organização de ma-
teriais?	Tratava-se	de	 ler	 textos	e	 responder	questões.	Ou	seja,	um	modelo	
empirista que se baseia na ideia de passar o conteúdo e depois esperar que os 
alunos o repitam para mostrar que aprenderam. 

Uma pedagogia baseada nessa crença considera que “o conhecimento 
pode ser transmitido para o aluno. [...] acredita no mito da transmissão do conhe-
cimento – do conhecimento enquanto forma ou estrutura; não só enquanto 
conteúdo” (BECKER, 2001b, p. 16). Para o empirismo, o sujeito da aprendiza-
gem é considerado “em cada novo nível, como tabula rasa” (BECKER, 2001a, 



Aprendizagem em rede na educação 
a distância: práticas e reflexões420

p. 9), e, por isso, a aula pode estar pronta independente dos conhecimentos 
prévios do aluno e de seu processo de construção.

Mas chegou o momento de trabalho efetivo no PEAD. Minha primeira 
participação aconteceu no segundo semestre do curso,4  ou seja, no primeiro 
semestre de 2007, quando fui designada para o polo de São Leopoldo. Quanta 
novidade! Para começar, grande parte dos materiais confeccionados tanto 
tempo antes tinham perdido o sentido e foi preciso reorganizar as aulas. As-
sim escreveu, no convite, a comissão de formatura do Polo de São Leopoldo 
em sua mensagem aos colegas: “Entramos no ROODA5 e tivemos que nos 
adaptar a ambientes nunca antes explorados: pbworks, blogs, fóruns, webfólio.” 
Para o grupo, novidades. Muitas professoras-alunas6 nem sabiam usar o com-
putador. Muitas não tinham acesso à Internet. Para mim, novidades também, 
pois não sabia como fazer para que uma aula a distância superasse um modelo 
educacional de simples transmissão de informação. 

Essa era minha principal dúvida, mas também era a batalha constante 
de	toda	a	equipe	diretiva	que,	por	meio	das	reuniões	constantes,	conseguiu	
avançar com o curso na direção da superação do modelo empirista, chegando 
ao modelo interacionista, que serviu como base para o curso, conforme o guia 
do professor. (CARVALHO; NEVADO; BORDAS, 2006)  

A Epistemologia Genética de JEAN  PIAGET , que dá sustentação teó-
rica ao curso, está embasada em um modelo interacionista, e explica a gênese 
das estruturas cognitivas pela construção – daí construtivismo – mediante a 
interação radical entre sujeito e objeto. Para a perspectiva interacionista, “o 
conhecimento deve ser considerado como uma relação de interdependência 
entre o sujeito conhecedor e o objeto a ser conhecido, e não como a justa-
posição de duas entidades dissociáveis” (INHELDER; BOVET; SINCLAIR, 

4  O curso iniciou-se no segundo semestre de 2006, com a oferta de 80 vagas para cada um dos cinco 
polos. Contudo, como algumas vagas não foram preenchidas, houve um novo ingresso em 2007/1.
5 	Rede		Cooperativa		de	Aprendizagem		–	Ambiente	virtual	oficial	utilizado	pelo	curso.		
6  Designação utilizada para os estudantes do curso já que necessariamente estão atuando como docen- Designação utilizada para os estudantes do curso já que necessariamente estão atuando como docen-
tes e são, na sua quase totalidade, do sexo feminino.
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1977, p. 17). Isto é, o conhecimento não se origina por pressão do meio – 
aprendizagem stricto sensu (empirismo) – ou por estruturas pré-determinadas 
(apriorismo).   

Considero que um dos pontos favoráveis para o curso poder se aproxi-
mar, na prática, de um modelo pedagógico interacionista tenha sido a exis-
tência	das	reuniões	constantes.	Reuniões	entre	coordenação	e	professores	do	
eixo7 em andamento para tentar dar uma unidade ao trabalho realizado, com 
o objetivo de efetivar um trabalho interdisciplinar. O curso adotou, desde seu 
planejamento, o termo “interdisciplina” e investiu para que, de fato, ocorresse 
um	trabalho	nessa	direção.	Houve	várias	reuniões	preparatórias	entre	coor-
denação	e	o	eixo	que	iria	iniciar.	Também	ocorriam	reuniões	constantes	entre	
docentes de mesma área dos diferentes polos para que fosse feito o planeja-
mento do andamento das atividades. 

Quanto aos materiais previamente organizados, como ser interacionis-
ta sem levar em conta, para a organização da próxima aula, o que está sendo 
produzido	 pelo	 grupo?	 Houve	 reuniões	 constantes	 entre	 os	 professores	 e	
seus tutores8 para que se organizassem estratégias de operacionalização das 
atividades.  Sem dúvida, o formato do PEAD, com a presença de seus tutores 
ao longo do curso, permitiu um acompanhamento detalhado da evolução de 
cada professora-aluna. Criaram-se laços importantes e foi possível construir 
uma história. Muitos professores participaram em alguns momentos do cur-
so, mas os tutores acompanharam a história do grupo. 

O mesmo com relação ao Seminário Integrador. Uma grande ideia: uma in-
terdisciplina que se mantém ao longo do curso, com os mesmos professores, 
que acompanha todo o curso e que dá suporte às outras interdisciplinas que 
acontecem no semestre.

7  Designação dada ao conjunto de interdisciplinas de cada um dos semestres.
8  Cada professor contava com um ou dois tutores de sede, dando apoio no conteúdo, enquanto os 
tutores	de	polo	davam	assessoria	no	polo.	Para	uma	descrição	detalhada	das	funções	dos	tutores,	ver	
CARVALHO , NEVADO  e BORDAS  (2006b).
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Quando	cheguei	ao	curso,	no	seu	segundo	semestre,	um	dos	desafios	
era encontrar o melhor formato de distribuição de carga horária. Várias in-
terdisciplinas ao mesmo tempo ou poucas interdisciplinas concentradas em 
pouco tempo, sendo seguidas de outro grupo? Nesse momento, Aprendizagem 
e desenvolvimento sob o enfoque da psicologia I foi desenvolvida paralelamente com 
a Alfabetização. Com uma carga horária grande concentrada em pouco tem-
po, o formato didático não se mostrou muito bom e foi abandonado. Hou-
ve tentativas de realizar atividades conjuntas. Muito boa ideia. Mas como 
operacionalizá-la em uma plataforma de educação a distância?

Operacionalizar: essa passou a ser uma expressão que me acompanha na 
educação a distância. Como operacionalizar? Se a atividade é conjunta, as pro-
fessoras-alunas	devem	postá-las	em	qual	local?	Quem	fica	encarregado	de	ava-
liá-las? Como transformar boas ideias em uma aula a ser realizada a distância? 

Pode parecer óbvio, mas toda tarefa que é solicitada deve ser avaliada. 
Se isso não for feito de forma adequada e no tempo hábil, corre-se o risco de 
perda do interesse e também de criação de estratégias para burlar as tarefas. 
Portanto,	 surgem	 questões:	 quem	 dará	 devoluções	 adequadas	 e	 no	 tempo	
adequado?	Como	explicar	a	atividade	de	forma	que	fique	clara?

Para	 o	 envio	 de	 uma	 mensagem,	 detalhes	 se	 tornam	 significativos,	
como, por exemplo: se dirigir à turma ou à pessoa? Quem lê a mensagem é 
uma pessoa, na tela de seu computador, e não um grupo de pessoas. Usar 
o plural é um vício da aula presencial, pois se presume que se está sempre 
diante de um grupo.

Como	ser	a	mais	clara	possível	nas	explicações?	Quando	se	está	na	sala	
de aula e não se é clara na explicação de como será feita uma atividade, a res-
posta à pergunta de alguém serve à turma. Se a mensagem enviada à turma na 
educação	a	distância	não	for	clara,	isso	significará	uma	enorme	quantidade	de	
mensagens de pessoas angustiadas com pedidos de explicação. É importante 
lembrar que cada turma iniciou com 80 pessoas. No caso de São Leopoldo, 79 
alunas e um aluno (Marcelo).
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Outro	 desafio	 consiste	 em	 maximizar	 o	 resultado	 do	 trabalho	 das	
professoras-alunas e também dos tutores e docentes. Existem tipos de ativi-
dades	que	fazem	as	estudantes	trabalharem	muito.	Elas	postam	o	que	fizeram	
individualmente e só os professores e os tutores têm acesso ao material, o 
que exige muito de todos. Mas os efeitos pedagógicos podem ser pequenos, 
porque	não	se	fica	sabendo	o	que	os	outros	pensaram.	Não	há	discussão,	não	
se aproveitam os comentários feitos para os outros. O trabalho, para quem 
tem que ler, é desgastante, além de ser uma luta constante contra o relógio. 
Aprende-se, assim, a usar ferramentas que possam dar maior retorno às pro-
fessoras-alunas, maximizando também o resultado do trabalho dos docentes 
e dos tutores. Espaços públicos em que o compartilhamento de comentários 
pode	ser	utilizado	passam	a	ser	privilegiados,	tais	como	fóruns	de	discussões	
e pbworks.

Isso traz consequências! Já existem pesquisas mostrando que alguns 
cursos a distância conseguem melhores resultados do que os presenciais na 
medida em que o aluno presencial pode estar apenas de corpo presente sem 
participação efetiva. O aluno da educação a distância precisa produzir textos 
e trabalhos. Ele acaba sendo mais exigido! 

Outra	diferença	marcante:	tudo	o	que	se	produz	fica	registrado.	Na	
aula presencial, em uma discussão que pode ser muito interessante, não 
ficam	registros.	Na	modalidade	a	distância	a	discussão	realizada	por	meio	
do fórum permanece como um registro que pode ser retomado a qualquer 
momento. 

Além disso, a maravilha da aula assíncrona! Cada um pode otimizar o 
seu tempo. A legislação da educação a distância exige uma carga horária mí-
nima	de	horas	presenciais,	e	essas	sempre	foram	gratificantes	para	mim,	por-
que gosto desse contato presencial. Como o tempo era precioso, ele sempre 
foi aproveitado ao máximo. Foi necessário aprender a otimizar os momentos 
de encontro e propor atividades que não poderiam ser realizadas a distância. 
Passar um Power point?	Passar	um	filme?	Nem	pensar.	“As pessoas vêm de longe 
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e têm pouco tempo, então precisa ser uma atividade que realmente valha a pena”. Essa é 
uma frase que ouvi muitas vezes.  

E	para	concluir	as	reflexões	sobre	a	primeira	experiência	no	PEAD,	re-
tomo	questões	sobre	a	avaliação	final.	A	avaliação	final	precisa	ser	presencial	
e a princípio eram realizadas provas. A prova de psicologia e de alfabetização 
foi realizada em conjunto, ou seja, tratava-se de uma única prova dissertativa 
envolvendo as duas interdisciplinas. 

Após esse primeiro contato com o PEAD, no seu segundo semestre de 
funcionamento, retornei no quinto semestre com Psicologia da vida adulta. Foi 
uma alegria imensa, pois tive uma bela surpresa: aconteceu um salto de quali-
dade	enorme	na	turma.	Não	cansei	de	dizer	isso	em	todas	as	reuniões	das	quais	
participava. Repeti isso, como paraninfa, para a turma de São Leopoldo, por 
ocasião de sua formatura. A proposta de trabalho teve como elemento principal 
a realização de um trabalho em grupo envolvendo temática sobre a vida adulta. 
Foram utilizados diferentes recursos, resultando em trabalhos teóricos ou em 
pesquisa de campo, com coleta de dados mediante entrevistas, questionários 
ou	 enquetes.	Os	 trabalhos	 forma	 feitos	 em	diversas	 versões,	 sendo	 apresen-
tados no ROODA ou no pbworks. No último dia de aula, ocorreu o encontro 
presencial para a apresentação dos trabalhos. Todos se lamentaram pelo fato de 
o	tempo	ser	tão	pouco,	pois	havia	muito	a	mostrar.	O	que	isso	significa?	Muita	
aprendizagem realizada e muitas aprendizagens possíveis. A organização da 
interdisciplina foi baseada na ideia piagetiana de que se aprende na ação. 

Compartilho com MIRNA  SPRITZER  (2000, p. 35) a ideia de que é 
necessário:

 Deixar de tratar o ensino universitário [...] apenas 
como repasse de conhecimento [...]. Ensino é pro-
dução de conhecimento e também possibilidade de 
transformação para ambos, professor e aluno. En-
quanto ensina, o professor reconstrói o conhecimen-
to nessa ação. 



O que aprendi com o PEAD:  
notas de uma experiência 425

Concordo	com	�ECKER		(2001a,	p.	20)	quando	afirma	que	“É	a	ação	do	
sujeito que constrói este novo e fascinante mundo: o mundo do conhecimen-
to – como forma e como conteúdo”.

No	final	do	semestre	outra	surpresa.	A	forma	de	avaliação	final	não	é	
mais feita por meio de uma prova, mas por meio do workshop de apresenta-
ção do portfólio de aprendizagem, que consiste em uma atividade envolvendo 
todas as interdisciplinas do semestre. É produzido um material escrito que 
é	avaliado	e	ao	qual	são	feitas	sugestões	e,	posteriormente,	apresentado	em	
bancas, em grupos de dez professoras-alunas, com a avaliação realizada entre 
pares e por um dos docentes, com o apoio dos tutores.

No sexto semestre, volto com o Desenvolvimento e aprendizagem sob o enfoque 
da psicologia 2.	A	turma	fez	ótimas	discussões!	Estavam	realmente	pensando	a	
educação e a sua sala de aula.  Cada tema trabalhado foi proposto a partir das 
experiências em sala de aula como educadoras, com o propósito de pensar 
teoricamente a sua experiência docente, a partir da Epistemologia Genética 
de Jean Piaget. Tentamos trabalhar a teoria de PIAGET  a partir de uma pro-
posta pedagógica baseada em seus próprios pressupostos teóricos. Diferente-
mente do que diz o senso comum, para quem a aprendizagem é um processo 
passivo, PIAGET  (1976, p. 37) insiste na ideia de que conhecimento é ação, 
transformação	e	estabelecimento	de	relações,	pois,	“conhecer	um	objeto	é	agir	
sobre ele e transformá-lo, aprendendo os mecanismos dessa transformação, 
vinculados	com	as	ações	transformadoras.	Conhecer	é,	pois,	assimilar	o	real	
às	estruturas	de	transformações	[...]”.		

No sétimo semestre, que pena, nenhuma interdisciplina. Fico com uma 
vontade	imensa	de	retornar.	E	que	alegria	quando,	no	oitavo	semestre,	fico	
sabendo	que	posso	voltar	para	orientar	os	estágios.		Que	desafio	realizar	as	
visitas às escolas! Denise9 dirigindo e eu guiando-a com os mapas. Quanta 
coisa aprendemos! Ao visitarmos as escolas, pudemos constatar o quanto este 

9  Denise Severo, mestre em Educação, que me acompanhou, como  tutora, em todas as minhas parti- Denise Severo, mestre em Educação, que me acompanhou, como  tutora, em todas as minhas parti-
cipações	no	curso.
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curso, que nasceu com o objetivo de formar professores em exercício, teve 
impacto não apenas na vida dessas alunas, mas na comunidade escolar na 
qual se inserem. Isso foi possível sentir pela forma como fomos recebidas por 
todos	os	profissionais	das	escolas.	Ouvimos	depoimentos	espontâneos	sobre	
os ganhos com o curso.

No	nono	semestre	mais	um	desafio.	A	orientação	dos	trabalhos	de	con-
clusão. Fiquei com um grupo de doze orientandas, mais o orientando Mar-
celo. Nesse momento, a ansiedade cresceu no grupo: será possível concluir 
o trabalho com qualidade dentro do prazo? Reaparece a questão do plágio, 
que foi trabalhada ao longo do curso, mas que agora se torna mais intensa. 
Conforme GALLEGO 10 (2009, p. 5), que se debruçou sobre esse tema: 

Ao longo do curso se observou [sic] que o conceito de 
autoria foi se construindo de modo mais efetivo pelos 
alunos. No princípio os casos de cópias de trabalhos 
de outros autores, sem as devidas referências, era algo 
comum. Com o tempo, muitos alunos passaram a de-
monstrar uma efetiva preocupação com a questão, 
nos dois sentidos. Ou seja, preocupam-se com as re-
ferências em seus trabalhos, com procurar criar algo 
verdadeiramente seu, assim como passam a buscar 
que a autoria de seus textos seja respeitada.   

Chega o dia da apresentação. Antes, ansiedade pura. Após, alívio, já que 
as	apresentações	foram	um	sucesso.

Um rico processo. Pensar sobre ele constitui-se em uma verdadeira 
formação também para mim. Acho que poderia, eu também, receber um cer-
tificado	pelas	aprendizagens	que	realizei.	Considerei	o	fato	de	ser	escolhida	
como paraninfa da turma de São Leopoldo uma forma de sinalizar que esta 
minha aprendizagem mereceria uma colação de grau.

10  Em seu trabalho de conclusão do curso de Especialização em tutoria em educação a distância.
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Foi uma honra imensa ser a paraninfa da primeira turma de curso de 
Graduação em Pedagogia Licenciatura da Faculdade de Educação da UFRGS 
na modalidade a distância. Aliás, a primeira colação de grau11 de um curso de 
graduação na modalidade a distância na UFRGS! Foi um momento especial 
não só para as pessoas envolvidas, mas também porque marcamos um mo-
mento histórico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E tudo isso 
com uma baixíssima taxa de evasão, inclusive na comparação com os cursos 
na modalidade presencial. 

Para aprender tanta coisa, contei com o carinho da turma e com a aju-
da de queridas tutoras. Depois de ingressar no PEAD, trabalhei em outros 
cursos a distância. Mas este será sempre especial, não só por ser o primeiro, 
mas também por ter acompanhado a turma de forma intensa, em diferentes 
momentos ao longo do percurso. O percurso da turma foi também o meu 
percurso. O crescimento da turma foi também o meu crescimento. Por isso, 
agradeço à coordenação do curso que me permitiu essa grande experiência e 
à turma pela possibilidade de ter vivido essa experiência. 

Amo ser professora. Educar, para muitos, é apenas questão de resistên-
cia física ou de amor. Educar é um ato de amor, como diria Paulo Freire, mas 
também	é	um	ato	profissional.	Ou	melhor,	para	ser	um	ato	de	amor	exige	uma	
formação séria e competente como a oferecida por este curso de Graduação 
em Pedagogia modalidade a distância da Faculdade de Educação da UFRGS. 

Por causa de um mecanismo chamado por PIAGET  (1983) de incons-
ciente cognitivo, temos a sensação de que sempre soubemos aquilo que 
sabemos. Se sempre soubemos, não nos damos conta de como era o nosso 
raciocínio antes de termos aprendido algo. Temos posse desse processo 
quando o estudamos porque, caso contrário, não nos lembramos dele. Ao nos 
lembrarmos do nosso raciocínio de quando criança, nós o reformulamos com 
base no raciocínio de hoje. Por isso, temos a sensação de que se dissermos 
algo para outra pessoa ela automaticamente o entenderá, porque tendemos a 

11  A colação de grau ocorreu no Salão de Atos da UFRGS no dia 12 de janeiro de 2011.
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tratar o outro como se tivesse a mesma capacidade de raciocínio que nós, já 
que não nos lembramos do raciocínio que tínhamos antes de raciocinarmos 
da forma como o fazemos atualmente.  Por isso, é tão necessária uma forma-
ção especial para ser educador.

Se estamos apaixonados por aquilo que fazemos, acabamos contagian-
do aqueles que nos cercam. Uma pesquisa diz que o que faz os alunos acha-
rem seus professores e professoras legais é o fato de estarem contentes por 
estar com eles, de se sentirem felizes naquele momento em que entram na 
sala de aula (GARCIA, 1999). O que faz a diferença é estarem apaixonados 
por aquilo que fazem.   

Creio que a educação é um ato político quando se aprende a reconhecer 
a necessidade do outro e a respeitá-la, sem por isso ignorar e passar por cima 
das próprias necessidades. Num momento em que se fala de inclusão, nos mais 
diferentes sentidos e circunstâncias, lembro que o termo incluir tem como 
um	de	seus	significados	compreender.	Para	incluir	é	necessário	compreender.	
Para incluir é necessário respeitar e para respeitar é necessário conhecer as 
semelhanças e as diferenças, é sair do seu próprio lugar, sem abrir mão das 
características próprias. Aí está o cerne da democracia, o respeito mútuo. O 
respeito	mútuo	significa	aceitar	que	os	outros	pensam	de	forma	diferente	do	
que se pensa e trabalhar com esses diversos pontos de vista, sem impor aos 
outros a própria maneira de pensar e sem perder a própria identidade.

É difícil medir a importância do trabalho do educador porque seu papel 
não	é	apenas	passar	informações.	Ele	serve	de	modelo	para	pessoas	que	estão	
num processo de construção de valores, de sua noção de moral, e aprendendo 
a se relacionar com o mundo e com o outro. 

O respeito que as crianças recebem de suas educadoras será o respeito 
que aprenderão a levar por toda a sua vida. Ele se constrói na medida em que 
se é considerado. Por isso, a cada dia penso que, se quero ajudar a formar 
profissionais	e,	mais	que	tudo,	cidadãos,	devo	respeitar	e,	com	meu	exemplo,	
ensinar que respeitem. 
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Educar, muito além de passar conteúdos, é também cuidar. E cuidar 
vai muito além de fazer o que eu quero. É dar aquilo que o outro necessita, e 
aquilo	que	o	outro	tem	condições	de	aproveitar. 

Concluí	 minha	 tese	 de	 doutorado	 afirmando:	 “O	 professor	 precisa	
pensar no aluno a partir do aluno, e não a partir dele próprio, para ajudar a 
construir o adulto capaz de conquistar, por si só, a beleza e a verdade do seu 
tempo” (MARQUES, 2005, p. 254). Concluo, agora, dizendo que não existe 
alegria maior para quem educa do que ver uma pessoa aprendendo, tornando-
-se autônoma, construindo seus próprios caminhos.  
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