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INTRODUÇÃO 

 
A vida cotidiana, reflexo e refração da cibercultura, tem nos 
confrontado com impasses epistemológicos e psicológicos sem 
precedentes na história humana e, principalmente, no processo 
de formação na educação brasileira. 
 
Inseridos nessa inegável realidade, pretendemos, neste presente 
artigo, a) apresentar resultados de pesquisas desenvolvidas pelo 
GRUPAR – Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede - referentes 
à Didática online de professores de um Curso de Pedagogia pelo 
Sistema Universidade Aberta do Brasil; b) buscar pistas para 
entender como na Educação online acontece a interação 
comunicativa entre educador e educando e c) evidenciar a 
importância da discussão da formação na pesquisa em Educação. 

 
1. A tecedura de redes: bases sustentadoras 

 
O lóci de investigação do GRUPAR incide nos espaços de 
formação, bem como nas ações pedagógicas envolvendo 
docentes e discentes, em ambientes presenciais e a distância 
suportados pelas tecnologias digitais e em rede. Nosso atual 
campo de investigação é o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura, na modalidade a distância, oferecido pela UAB 
(Universidade Aberta do Brasil) na Faculdade de Educação 
(FACED) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Os atores 
responsáveis pelo desenvolvimento do curso são: 06 
coordenadores, 14 professores, 88 tutores a distancia, 24 tutores 
presenciais e cerca de 600 alunos.  
 
Assim como menciona Santos ([1] p. 37), entendemos a Educação 
online como o “conjunto de ações de ensino e aprendizagem ou 
atos de currículo mediados por interfaces digitais que 
potencializam práticas comunicacionais interativas e 
hipertextuais”. 
 
As pesquisas desenvolvidas no GRUPAR têm se pautado na teoria 
das multiplicidades, apoiada nos estudos de Deleuze e Guattari 
[2]. A partir da emergência de sentidos, percebemos que os 
devires no trabalho coletivo, no discutir e conhecer as 
experiências dos outros geram um processo de formação múltiplo 

que nos remete à teoria das multiplicidades. Potencializados por 
tais olhares e pensamentos, nos fundamentamos em teóricos da 
cibercultura e da Educação online. 
 
Nossos trabalhos baseiam-se em estudar e em vivenciar a 
aprendizagem em rede, considerando seus inúmeros contextos e 
sentidos e, principalmente, atuando a partir do significado que lhe 
atribuímos. Assim como destaca Castells [3] vivemos em uma 
sociedade em rede, na qual as linguagens se transformam e se 
recriam, tornando-se fluida e líquida, Santaella [4]. Online em 
inglês significa “em rede”. Por sua vez, Educação online é 
compreendida como:  

 
Uma modalidade de educação que pode ser 
vivenciada ou exercitada tanto para 
potencializar situações e aprendizagens 
mediadas por encontros presenciais, quanto a 
distância, caso os sujeitos do processo não 
possam ou não queiram se encontrar face a 
face; ou ainda híbridos onde os encontros 
presenciais podem ser combinados mediados 
com tecnologias telemáticas. ([5], p.125) 

 
A Educação online emerge com o advento da cibercultura, tendo 
o ciberespaço e, consequentemente, as Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) digitais e em rede no cotidiano 
dos seres sociais, sendo que a educação não está alheia a esse 
movimento sóciotécnico. As combinações dos modos de 
comunicação compõem este cenário e são fundamentais para se 
pensar a Didática online . Os estudos que envolvem os processos 
de aprendizagem dos adultos, um dos focos de nossas 
investigações, ganham, a cada dia, mais espaço e atenção dos 
pesquisadores, visto que são eles, jovens e adultos, os principais 
sujeitos dos cursos desenvolvidos a distância ou por meio da 
Educação online. 
 
Tais elementos da Educação atual implicam em mudanças diretas 
no conteúdo e na forma das construções educacionais coletivas. 
Dito de outra forma, a comunicação nos cursos online acontece, 
em sua maioria, por meio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVA), que agregam interfaces, que permitem a produção de 
conteúdos e a seleção das informações circuladas no ambiente. 
Por meio dos recursos disponibilizados, várias fontes de 
informação e conhecimento podem ser criadas e socializadas em 
conteúdos apresentados de forma hipertextual, mixada, 
multimídia e com simulações. Além do acesso e das possibilidades 
variadas de leituras, o aprendiz que interage com o conteúdo 
digital poderá também se comunicar com outras pessoas [6]. 
 
As relações, as interações, as cocriações e as coproduções fazem 
parte das multiplicidades no ciberespaço, auxiliando a Didática 
online e os processos de mediação. Em se tratando de didática, 
seja ela online ou não, devemos refletir sobre as relações entre os 
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sujeitos envolvidos na educação. 
 
Quando falamos em Didática online, precisamos nos atentar ao 
fato de que ela está implicada aos processos de interação e 
mediação entre os atores da Educação online. As ações didáticas 
dos docentes se constituem por meio de relações de 
reciprocidade com seus alunos, em contextos diversos e plurais. 

 
É notória a relação intensa da Didática com 
um de seus objetivos de estudo: o ensino. 
Como foco principal de todo curso deve ser a 
aprendizagem, a criação de práticas que 
busquem estratégias diversas para ações de 
ensinar (ação didática) recebem especial 
atenção. A Didática online abarca os processos 
de formação das relações humanas em 
ambientes digitais que são co-construídas por 
meio das relações didáticas, ou seja, relações 
entre os sujeitos (ou atores) sociais envolvidos 
no processo educativo: educador e educando. 
([7], p. 3) 

 
Nessa direção, é importante a construção de uma Didática online 
que se paute na multiplicidade. Bruno [7] destaca que precisamos 
nos atentar ao fato de que ela está ligada aos processos de 
interação e mediação entre os atores da Educação online. Nesse 
cenário, é relevante analisarmos e questionarmos em que medida 
os cursos de formação (inicial e continuada) de educadores estão 
contribuindo para a conscientização e para a formação de adultos 
autônomos e integrados na sociedade atual e quais são os 
sentidos e concepções dessa formação na cibercultura. 

 
2. As pesquisas do GRUPAR: novas redes se fazem 
 
A FACED/UFJF oferece desde 2007 o curso de Pedagogia, no 
projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB) para dez pólos 
distribuídos no estado de Minas Gerais

1
. As inquietações 

emergentes da prática da Educação online, como a didática e a 
aprendizagem de professores nesses ambientes, levou o GRUPAR 
a desenvolver a pesquisa “Didática online: contribuições para o 
processo de aprendizagem do educador em ambientes digitais”, 
tendo como cenário o referido curso da FACED/UFJF. Ela se 
desenvolve por meio da questão: 

 
De que forma estão se constituindo as práticas 
docentes em cursos online e, neste contexto, 
qual a contribuição da Didática online para o 
desenvolvimento e implantação de ações de 
formação docente online desenvolvidas sob a 
égide do humanismo, da plasticidade humana 

                                                 
1
 Bicas, Boa Esperança, Coromandel, Durandé, Ilicínea, Ipanema, 

Pescador, Salinas, Santa Rita de Caldas, Tiradentes. Informações 

disponíveis no endereço < www.ufjf.br/uabpedagogia/polos/>, acessadas 

em 13 de julho de 2011.   

e da emancipação social, rumo a uma 
aprendizagem integradora? 

 
Essa pesquisa foi financiada por duas agências de fomento (a 
Propesq

2
 – UFJF e a FAPEMIG

3
) e tem como propósito a 

investigação, em um primeiro momento, com tutores e, em um 
segundo, como apresentado neste artigo, com os professores que 
trabalham no referido curso. 

 
2.1 Nas trilhas da investigação: os sujeitos desta pesquisa 
 
Esta pesquisa foi desenvolvida em duas fases, sendo a primeira 
tendo como sujeitos os tutores do Curso de Pedagogia a distância 
(FACED-UFJF-UAB). As análises referentes à primeira fase foram 
apresentadas em publicação anterior (BRUNO [8]) e compreendeu 
o período de 2009 a 2010. A segunda fase de nossa pesquisa 
iniciou-se em meados do ano de 2010, integrou entrevistas semi-
estruturadas e observações do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), no qual os professores do Curso de Pedagogia 
UAB/FACED/UFJF, sujeitos de pesquisa, são responsáveis. Tivemos 
quatro sujeitos participantes, dentre eles, três possuem 
graduação em Pedagogia e um em Geografia. 
 
Apesar dos sujeitos exercerem a função de professor, o tempo de 
docência os difere. Três deles possuem uma longa carreira na área 
educacional e o outro, por ter se formado recentemente, possui 
menos tempo de docência. Um professor possui mestrado e mais 
experiência em EAD do que presencialmente, já os outros três 
possuem doutorado e mais experiência na educação presencial. 
Tal cenário, especialmente no que tange à experiência em 
Educação online representa um diferencial para os processos de 
docência na cibercultura. Outros dados relevantes envolvem a 
experiência de tutoria no Curso de Pedagogia UAB/FACED/UFJF, 
por parte de um professor, e outro cuja experiência no curso se 
deu na coordenação geral, para somente depois assumir a 
docência, como professor. 
 
Das entrevistas surgiram dados que ofereceram pistas para a 
produção do processo de categorização-tematização de pesquisa. 
Além disso, buscamos as disciplinas de cada professor em dois 
pólos, analisamos as propostas de sumários, os enunciados e as 
mediações nos fóruns e o espaço destinado ao diálogo entre os 
tutores e os professores. Fizemos um recorte na pesquisa e 
apresentaremos, nesse momento, o que observamos nas 
disciplinas, junto aos docentes. Os professores foram nomeados 
por letras (A, B, C e D). Das análises realizadas foram destacadas 
características como clareza dos sumários, enunciados e 
mediação dos fóruns e o espaço no qual os professores e seus 
tutores dialogam sobre a disciplina. 
 
2.1.1. Professor A 
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No que tange a disciplina do professor A, foi observado que os 
tutores que com ele atuam possuem total autonomia na escrita 
dos sumários – espaço de apresentação e orientação de cada 
disciplina, disponibilizado na Plataforma online, uma vez que em 
nenhum deles, nem mesmo no espaço da agenda (o qual definia 
como seria desenvolvido o trabalho durante o curso) apresentava 
o mesmo texto para os diferentes pólos. Algumas informações 
eram semelhantes, mas, mesmo assim, somente as mais pontuais; 
além disso, a maneira como acontece a interação é diferente. Isso 
traz fortes indicativos de que os tutores assumem linguagem e 
interações próprias durante a mediação online junto aos alunos. 
Estes aspectos explicitam como se dá a coordenação da disciplina, 
por parte do professor, bem como sua orientação e organização 
dos trabalhos que evidenciam colaboração. 
 
Um tutor esclareceu nos sumários, com clareza, o que pretendia 
dos educandos na semana que se iniciava. Procurou tecer 
relações, por meio de uma linguagem carinhosa, com os 
participantes, além de se mostrar disposto a ajudar no que fosse 
preciso, usando texto acadêmico, mas não muito rebuscado, o 
que transmitia uma leveza em sua comunicação. A maneira 
dinâmica em que o tutor apresentou seus sumários chamava à 
participação de todos, partindo da clareza com que ele 
apresentava os dados, até a ênfase da importância de se ler os 
textos. 
 
Alguns sumários apresentavam imagens (num total de 16, 6 
semanas apresentaram) e algumas vezes pequenos pensamentos 
de autores, pensadores, compositores e/ou músicos como 
Clarisse Lispector, John Lennon, Beto Guedes, Ronaldo Bôscoli e 
Chico Buarque (num total de 16, 5 semanas apresentaram). 
No decorrer das semanas, duas vezes foram percebidas 
discrepâncias nas formatações dos textos: uma vez a letra mudou 
de tamanho no meio da frase e outra o texto se sobrepôs um 
pouco ao outro. Porém, em nenhum dos casos a leitura foi 
impossibilitada. Outro fato observado foi o de que algumas vezes 
o texto estava justificado e outras não. 
 
Um fato que saltou aos olhos foi a ocorrência de erros de 
digitação cometidos pelo tutor. As seguintes palavras foram 
observadas nos sumários: desas, bibioteca, fomular, particpção, 
assisrirão, basata, pedgágico. Apesar dos erros não 
impossibilitarem a compreensão da mensagem transmitida, e 
aparentemente serem de digitação, eles apareceram e por isso 
foram destacados. Tal ocorrência, muito comum em salas de 
bate-papo, deve ser evitada em outros espaços, principalmente 
pelo mediador do curso. Ao final da disciplina não houve um 
fechamento formal do conteúdo trabalhado, via plataforma, 
ficando como última semana a tarefa e a revisão para a avaliação 
presencial. 
 
O outro tutor começou a disciplina usando um gerúndio “estarei 
trabalhando” (os gramáticos têm chamado de “gerundismo”, 

porque o gerúndio está correto e faz parte do vernáculo da nossa 
língua) , o que não causa uma boa impressão à primeira vista. 
Ainda assim, mostrou-se aberto à turma e disposto a atender aos 
educandos, dizendo que eles poderiam contar com ele durante o 
semestre. Há uma grande diferença na maneira de escrever dos 
tutores de um pólo para o outro. Este segundo tutor é mais 
objetivo, apresenta os textos de maneira mais descritiva, sem 
discorrer a sua opinião sobre o texto e sobre os autores. Mais 
uma vez evidencia-se o trabalho do professor que não interfere 
diretamente no trabalho do tutor. É importante lembrar que o 
professor é o responsável pela disciplina, em todos os pólos. 
Desse modo, os aspectos destacados implicam a anuência do 
professor, uma vez que ele está representado na plataforma pelo 
tutor, num trabalho de parceria. 
 
Um fato observado foi o de que esse segundo tutor pauta sua 
fala, principalmente, em questões avaliativas. Muito 
frequentemente, ele reforça o “valor” das atividades, no que se 
refere à pontuação. Isso é uma marca observada quando se lê 
semana a semana de sua turma. Na última, porém, ele se 
despediu dos alunos, mostrando-se solícito a qualquer questão 
pendente e lamentando o término do período em que passou 
junto com a turma. 
 
No que diz respeito aos enunciados dos fóruns, nenhum deles 
apresentou textos iguais nas duas turmas. Desde o título – do link 
– até a descrição e mediação foram realizados de maneiras muito 
singulares, como consta na plataforma dos pólos observados, sob 
a orientação do professor. Porém, nenhum dos dois iniciou os 
fóruns de discussão com questões norteadoras - 
problematizadoras, e sim, com a apresentação das temáticas que 
seriam discutidas. 
 
Em relação à mediação, um tutor interagiu a partir de indagações 
iniciais que resultaram em participações de alunos. Ele não 
respondeu a ninguém individualmente, buscando a interação 
entre todos e aprofundamento do que se estava em discussão. No 
decorrer dos fóruns, o tutor demonstrou-se satisfeito com a 
participação dos estudantes, elogiando-os e os chamando para 
discussões mais aprofundadas, sempre que era preciso. O outro 
tutor mediou a partir das discussões, além de fazer recortes de 
falas dos alunos, mas chamou-lhes a atenção, de maneira 
generalizada, quando não avaliou positivamente suas 
participações. Também não respondeu aos discentes 
individualmente, de maneira pontual, mas usou as suas falas 
como pontes das discussões. Ao final dos fóruns esse tutor 
sempre fazia um fechamento e agradecia a participação dos 
alunos. Em ambas as turmas, as mensagens foram direcionadas 
aos tutores e professor, mas a interação entre os alunos ainda 
não apareceu como algo recorrente. 
 
Considerando que o letramento está totalmente associado ao 
desenvolvimento da cidadania e da criticidade, para que o sujeito 
interaja de forma consciente e atinja o que Freire [9] chama de 



 
 

 

 
 

processo de conscientização, a tomada de decisão, como 
elemento ímpar para a aprendizagem do adulto e, neste caso, a 
formação de formadores – tendo em vista que o professor é um 
formador do tutor na prática – o conceito e a prática do 
letramento devem fazer parte dos cursos de formação de 
educadores. Tal aspecto se constitui no encaminhamento das 
atividades e tipo de mediação, observados ao longo das 
interações latentes na plataforma. 
 
O diálogo entre a professora e os tutores foi feito a partir de 
fóruns de discussão, em espaço próprio. Um fórum, porém, foi 
onde mais se oportunizou encontros e debates da professora com 
os tutores. Nele, diversas questões foram discutidas, inclusive 
entre os tutores. Dentre esses temas, apareceram situações 
pontuais de alunos, no que diz respeito a exercícios e a frequência 
dos discentes. Os tutores opinaram, quando solicitados pelos 
colegas, mas a resposta que normalmente encerrava o assunto 
era a da professora. Além disso, foram discutidas, nesse fórum, 
decisões tomadas em reuniões presenciais e quando um tutor não 
pode comparecer a essas reuniões, se apresentou, justificou sua 
ausência, mas se mostrou perdido no fórum e nas discussões. A 
última discussão desse fórum foi relacionada à avaliação final dos 
discentes, às atividades de recuperação e à prova final. Esses 
assuntos, assim como feito em todo processo, foram discutidos 
em conjunto. 

 
2.1.2 Professor B 
 
Ao analisar os sumários de dois pólos, percebe-se que, em maior 
parte, são de fácil entendimento. Alguns são idênticos, outros 
bem parecidos. Em um pólo foram identificadas figuras 
ilustrativas em grande parte dos sumários. O outro não 
apresentava imagens. Em um dos pólos, as semanas são 
separadas, porém não são todas intituladas de maneira ordenada; 
no outro, todas as semanas são ordenadas. Quanto às cores, 
ambas apresentam o corpo do texto preto e os fóruns, wikis, 
cronogramas e espaços pra orientações se encontram em azul.  
Os enunciados dos fóruns de discussão nos pólos observados são, 
em sua maioria, diferentes, porém existem fóruns cuja mensagem 
dos tutores está idêntica, ambos realizam as mesmas perguntas e 
questionamentos, mudam apenas a forma como introduzem a 
mensagem e se despedem dos alunos. Em alguns fóruns as 
questões são lançadas de forma diferente, mas, ainda assim, 
abordam de forma direta o mesmo assunto.  
 
A mediação de um dos tutores é mais interativa e as mensagens 
dos estudantes eram levadas para reflexão e discussão no fórum, 
fazendo interferências, no sentido de convidar a todos a 
pensarem sobre algumas questões e não somente responder ao 
que foi pedido. Já a mediação do outro tutor foi feita de forma 
mais generalista, abrangente, valorizando as relações todos-todos 
Lévy [10], não é sempre dada atenção a cada fala e sim ao grupo. 
O tutor fez comentários gerais e nem sempre levantava reflexões 
dos alunos para os demais. Nessa perspectiva, em caso de dúvida 

dos alunos, este respondeu prontamente a fim de esclarecer e, 
percebendo contribuições interessantes, o tutor copiava toda a 
fala postada no fórum de discussão pelo aluno, o que levava o 
aluno a não ler o que o outro escreveu. 
 
Analisando o espaço em que os professores dialogam com os 
tutores, encontra-se um cronograma para cada unidade, com a 
data estipulada e o conteúdo a ser trabalhado. No início da 
disciplina estão disponibilizados dois programas, um para os 
alunos e outro para os tutores (nesse há explicações de onde 
encontrar os materiais para a realização das aulas, quais serão os 
textos lidos e de forma breve como será a dinâmica das aulas). Há 
um espaço com as memórias da reunião, esse local contém as 
semanas, a unidade a ser trabalhada, bem como o conteúdo e a 
data para a entrega das atividades. Cada unidade tem um fórum, 
esse espaço tem por objetivo o diálogo entre os tutores e o 
professor sobre o desenvolvimento da disciplina. Nesse espaço, 
são postados os textos a serem trabalhados, oferecendo 
orientações, sugestões de trabalho, auxílio às dificuldades, 
comentários sobre como estão as participações no fórum e suas 
dinamizações, além de alguns critérios para análise das tarefas. 

 
2.1.3 Professor C 
 
Na apresentação da disciplina – na primeira semana – alguns 
pontos se mostraram divergentes entre um tutor e o outro. Em 
um dos pólos, a primeira informação da plataforma é o nome da 
disciplina, o do professor e o do tutor; em seguida a mensagem de 
boas vindas aos alunos e a apresentação da proposta da 
disciplina, explicando sucintamente o assunto que será tratado; e, 
por fim, um fórum de notícias, a ementa, o cronograma (que 
inclui os fóruns que serão avaliados) e algumas regras de 
convivência no ambiente virtual de aprendizagem e em relação à 
elaboração de trabalhos. Já no outro pólo, a primeira informação 
da plataforma é o nome da disciplina, sendo que o nome do 
professor vem no meio da postagem e o do tutor só na assinatura; 
o tutor dá boas vindas aos alunos e diz que construirão 
conhecimentos juntos, mas nada específico sobre a ementa da 
disciplina. 
 
Em relação à proposta dos sumários, os dois tutores analisados 
fazem sumários diferentes, mas semelhantes em alguns pontos. 
São curtos, objetivos, claros e com destaques que enfatizam o que 
é importante naquela semana. Em um dos pólos não há imagens 
no sumário, enquanto no outro o tutor geralmente utiliza gifs 
animados e/ou emoticons. 
 
Os enunciados dos fóruns são todos iguais e geralmente com 
textos muito longos, sendo que, quando avaliados (pontuados em 
acordo com a participação dos discentes), essa informação é 
evidenciada de forma chamativa por um dos tutores. Os tutores 
não fazem uma postagem final com os assuntos debatidos em 
cada fórum. Como não há uma explicação detalhada no sumário 
sobre o que será abordado, o enunciado do fórum traz uma 



 
 

 

 
 

explicação sobre o que será discutido e deixa algum tema ou 
questão para o debate, a partir dos textos que foram 
disponibilizados anteriormente. 
 
Estes dados se refletem tanto no processo de aprendizagem, que 
envolve o letramento digital, quanto nas condições para o 
desenvolvimento de fato da autonomia dos alunos rumo à fase de 
integração do adulto, como destacam Kolb [11] e Bruno [12], ao 
tratar da aprendizagem experiencial. 
 
As mediações nos fóruns são bem semelhantes: geralmente os 
tutores apresentam um questionamento, aguardam a 
participação dos alunos, quando necessário incentivam a 
presença, fazem comentários, esclarecendo alguns pontos – às 
vezes individualmente, mas na maioria, coletivamente – e 
ocasionalmente lançam outra questão para o debate. Em ambos 
os pólos, os tutores escrevem poucas mensagens e incentivam a 
participação dos alunos. Em um dos pólos, o tutor sugere que os 
alunos olhem as mensagens já postadas pelos colegas. 
 
Ao observar o espaço em que os professores dialogam com os 
tutores percebemos que, assim como o professor havia explicado 
na entrevista, todas as decisões são partilhadas pelo grupo. Nos 
fóruns para interação da equipe, os tutores participam bastante, 
interagindo entre si, discutindo as repercussões das atividades e 
falando sobre a participação dos alunos. Utilizam esse espaço 
também para combinar as reuniões do grupo e divulgar as 
notícias dessas reuniões. Além disso, recorrem a esse ambiente 
para discutir a parte escrita dos textos e das tarefas, para tirar 
dúvidas sobre atividades ou planejamentos semanais que não 
ficaram claros e para pedir auxílio ao professor na resolução de 
problemas particulares de seu pólo. O professor usa esse espaço 
também para inserir os anexos que serão postados para os 
alunos. 
 
2.1.4 Professor D 
 
Com relação ao sumário, na primeira semana de aula eles são 
iguais (mesmo texto) e somente a partir da segunda semana cada 
tutor passa a redigir seus próprios textos, indicando as atividades 
que os alunos realizarão. Em ambos os pólos analisados, as 
orientações do sumário são curtas e podem ser lidas, sem que o 
leitor tenha que mover a barra de rolagem para visualizar cada 
semana. No que se refere aos enunciados dos fóruns de discussão 
observou-se que não são iguais; cada tutor direciona as 
discussões, respeitando o seu estilo e trazendo os conteúdos e 
destaques parecidos.   
 
A mediação pedagógica em um dos pólos observados acontece de 
forma coletiva, ou seja, o tutor indica os pontos relevantes e em 
comum das mensagens postadas pelos alunos e promove uma 
discussão a partir do que foi dito e/ou traz uma questão para toda 
a turma discutir. Ao final de cada fórum, o tutor faz uma 
sistematização dos principais pontos discutidos e deixa algumas 

indagações para futuros debates. No outro pólo da disciplina, a 
mediação ocorre com ênfase nas interações individuais, porém 
em alguns momentos são realizadas indagações a todos os alunos. 
Assim como no outro pólo, ao final de cada discussão, é elaborada 
uma síntese com as questões apresentadas.  
 
No tocante ao espaço de tutores da disciplina, observou-se em 
um dos fóruns que os tutores discutem com a docente, assuntos 
referentes tanto a organização do sumário, quanto a questões 
afeitas ao conteúdo. Há no sumário deste ambiente um espaço 
com as memórias de cada reunião realizada pelos tutores e a 
professora, quinzenalmente. Nesse texto do sumário encontram-
se combinados na reunião: sobre o tratamento auferido aos 
alunos, as discussões realizadas, a justificativa da ausência de 
alguns tutores e o conteúdo que será apresentado aos alunos 
durante o desenvolvimento da disciplina.  
O espaço para trocas entre o grupo que trabalha na disciplina 
apresenta, além dessas memórias das reuniões, outras 
possibilidades, como: disponibilização de textos de apoio que 
falam dos conteúdos da disciplina, outros textos sobre as 
avaliações que serão realizadas e os pontos (unidades temáticas) 
distribuídos ao longo do semestre. O fórum de discussão é o local 
em que os tutores e a professora conversam sobre questões da 
disciplina e nele também são disponibilizadas imagens e dicas de 
textos interessantes para a leitura entre os colegas da tutoria. 
 
2.2. Ressonâncias: as redes se entrelaçam 
 
Dos quatro professores observados, podemos agrupar os pontos 
convergentes e divergentes acerca das observações apresentadas 
anteriormente. Os textos dos sumários nas disciplinas dos 
professores A, C e D são diferentes, porém, há apresentação do 
mesmo conteúdo a cada semana. Tal cenário oportuniza a 
autonomia na escrita de cada tutor para encaminhamentos 
realizados a cada semana. Já na disciplina do professor B, o texto 
do sumário dos pólos observados é, em sua maioria, igual ou 
muito semelhante, o que indica que os acordos realizados entre 
todos (tutores e professor) são levados ao extremo, ou seja, não 
ocorre o estímulo para que os mediadores pedagógicos assumam 
linguagem própria para o processo de interação junto aos alunos. 
Com relação ao enunciado dos fóruns, nas disciplinas dos 
docentes A, B e D, estes são diferentes, pois cada tutor os 
denomina da maneira que achar mais pertinente, sem fugir do 
tema. Já nos pólos do professor C, os enunciados são iguais em 
todas as semanas observadas durante a investigação, ratificando 
a unidade anunciada anteriormente e que pode, em 
determinadas situações, por um lado “garantir” certa 
uniformidade, por outro, expressar a falta de autonomia do tutor. 
 
No que se refere à mediação nos fóruns, essa acontece 
coletivamente nos pólos das disciplinas dos docentes A e C, 
questionando de maneira geral todos os alunos da disciplina e 
promovendo interações todos-todos, como querem Lévy [10] e 
Silva [13]. Já na matéria dos professores B e D, a mediação 



 
 

 

 
 

acontece de formas diferentes, pois em um dos pólos ela 
acontece individualmente, a partir das mensagens postadas pelos 
alunos, e em outro pólo coletivamente, realizando 
questionamentos gerais. No espaço dos professores e tutores, as 
discussões da disciplina são realizadas através do fórum de 
discussão em todos os pólos observados, ou seja, os tutores 
dialogam com o docente e com os demais tutores sobre assuntos 
relacionados à disciplina, como avaliação, conteúdos e recursos 
que serão utilizados a cada semana. Podemos relacionar esses 
pontos com a afirmação de Silva [13], quando afirma que neste 
espaço o professor online constrói uma rede e não uma rota. O 
professor é aquele que dispõe teias, cria possibilidades de 
envolvimento, oferece ocasião de agenciamentos e estimula a 
intervenção dos tutores e dos estudantes, como co-autores do 
processo de ensino e aprendizagem. Este movimento se relaciona 
com a autonomia dos professores em sua ação docente. 
 
Destacamos ainda alguns pontos observados em algumas das 
disciplinas investigadas como: erros de digitação, no caso da 
disciplina do professor A; apresentação das memórias das 
reuniões, no espaço destinado ao diálogo entre o docente e os 
tutores. No caso dos professores B e D e também da disciplina dos 
professores A e D, há o fechamento de cada fórum de discussão 
com a apresentação de uma síntese com os principais pontos 
destacados. 
 
Observamos que algumas das categorias que emergiram da 
análise dos dados das entrevistas com os tutores também estão 
presentes nessa etapa com os professores, mas algumas outras 
estão surgindo. Porém, como estes estudos ainda não estão 
concluídos, optamos por não apresentá-los nesse trabalho.  
   
4. O sentido e o significado

4
 da formação na pesquisa em 

educação 
     
Diante das evidências apontadas na pesquisa, percebe-se a 
importância da discussão do sentido e do significado do étimo 
formação na pesquisa em Educação, que é uma 
questão/problema que emerge do próprio ato e dinâmica 
processual do fazer pedagógico na educação. Ou seja, quando um 
educador se situa em sua condição existencial e se entende como 
sujeito responsivo - que sofre e promove ações no processo 
formativo - inevitavelmente, ocorrerá a curiosidade e inquietação 
filosóficas de compreender como, neste processo interativo e 
interventivo pedagógico, ocorrerá a subjetivação humana. 

                                                 
4 Esclarecemos que nos apropriamos de alguns conceitos bakhtinianos para 

estabelecer, neste momento, a discussão sobre a formação docente onde: 

(a) significado é a significação fundada sobre uma convenção, 

dicionarizada, estabelecida por um grupo social, quando os enunciados são 

idênticos cada vez que são repetidos e (b) sentido é a significação textual 

de uma dada palavra nas condições de enunciação concreta, no contexto 

discursivo ou nas esferas em que é produzida. Para Bakhtin (1988): o 

sentido é o significado contextual, que supõe uma relação recíproca entre 

falante e ouvinte. 

 

 
É correto afirmar que, por privilegiar a cultura como sendo a 
expressão da unicidade, identidade e universalidade dos saberes, 
ou ainda, como um ideal de formação total e autêntica do 
homem, o mundo ocidental corroborou ao ser humano um 
caminho de mão única, pautado em uma epistemologia 
monocultural que entenderia a formação como o resultado de um 
único “caminho para o atingimento das formas mais elevadas da 
Cultura, tendo por modelos as conquistas já realizadas pelos 
grupos sociais mais educados e, por isso, mais cultos” ([14], p. 07). 
Podemos visualizar nesta afirmação a ideia que originou o que 
hoje conhecemos como especialização e que se apresenta como 
um dos maiores problemas da cultura contemporânea: “o de 
conciliar as exigências da especialização (inseparáveis do 
desenvolvimento maduro das atividades culturais) com a 
exigência de formação humana, total ou, pelo menos, 
suficientemente equilibrada” ([15], p. 227). 
 
Neste aspecto, como podemos falar em uma única significação e 
em um único sentido de formação diante da diversidade cultural e 
suas expressões epistemológicas e psicológicas? Como podemos 
pensar em um único valor de verdade diante da desnaturalização 
dos fenômenos sociais, epistemológicos e linguísticos, próprios da 
pós-modernidade, da sociedade de informação e comunicação do 
século de informação e comunicação do século XXI? O que é 
formar na multiplicidade do devir contemporâneo? 
 
Na cultura ocidental, o processo formativo sempre foi 
compreendido como educação. Pois formação é o processo de 
humanização do homem, um ente que nasce inacabado, com 
imperfeições e que tem que se aprimorar a partir do cuidado de si 
mesmo, de sua autoconservação, para atingir estágios superiores 
de humanidade: a maioridade. 
 
Neste contexto, o étimo formar ganha características de um 
“processo do devir humano como devir humanizador, mediante o 
qual do indivíduo natural devém um ser cultural, uma pessoa (...)” 
([16], p. 621), um sujeito: o sujeito moderno. Ser sujeito neste 
processo formativo, portanto, é situar-se para além de processos 
de qualificação técnica. Mas, sobretudo, estar envolvido por uma 
“autêntica (...) formação de uma personalidade integral” (Ibid). 
 
A compreensão da expressão formação não deve acontecer 
apenas a partir da compreensão semântica da palavra. Mas, ao 
contrário, a palavra só pode ser compreendida como parte de um 
processo enunciativo originário de signos ideológicos, de 
ideologias do cotidiano. Pois, “pensar o signo não ocorre apenas 
no domínio da língua, mas também no domínio do discurso e, 
portanto, da vida” ([17], p. 201), uma vez que, inteligir a 
expressão formação no domínio do discurso é compreendê-la 
dotada de sentido e significação. 
 
Decorre desta perspectiva, que investigar o significado e o sentido 
da palavra formação, passa, necessariamente, pelas condições de 



 
 

 

 
 

estruturações enunciativas, objeto das inter-relações entre os 
sujeitos do processo de comunicação e intersubjetivação no 
interior da cultura. Resta-nos, pois, ultrapassar as fronteiras 
linguísticas e filológicas, em direção a uma compreensão ativa do 
sentido de formação na atualidade. Ou seja, é preciso 
compreender que nas Ciências Humanas, diferentemente outras 
áreas afeitas à lógica cartesiana da demonstração e validade do 
saber, o objeto de conhecimento é o sujeito que se relaciona com 
o pesquisador e com a pesquisa: um sujeito com voz, pensamento 
e ações criativas e responsivas. Pois, “o homem não é um objeto, 
nem algo sem voz: é outro sujeito, outro eu que interage 
dialogicamente

5
 com seus interlocutores” ([18], p. 17). 

 
Deste modo, podemos compreender que a busca pela significação 
e o sentido de formação na educação e mais, especificamente, na 
Educação online, dependem, inevitavelmente do encontro do eu 
com o outro, no processo de ensino e aprendizagem. Falar de 
formação na contemporaneidade, só é possível por ser um 
encontro com o outro, um ressoar de múltiplas vozes, uma 
heteroglossia

6
, fruto de um dialogismo entre os sujeitos do 

processo formativo. Tais pistas, que na cibercultura ganham 
espaços de interação mediados pelas tecnologias digitais e em 
rede, assumem significados e sentidos contextualizados e 
potencializados por ambientes cuja formação humana se faz mais 
e mais em um auditório dialógico de múltiplos corpos e vozes 
plurais. 
 
Considerações Finais 
 
Observamos que todos estes temas/dados convergem de alguma 
forma para as dimensões da Didática online, assim como as 
estratégias (metodologias e abordagens pedagógicas) 
empregadas nos espaços de formação observadas no ambiente de 
aprendizagem a distância (MOODLE

7
), o que possibilitou o 

exercício de  pré-categorização e inferências destacadas. 
 
A relação de cumplicidade e de cocriação  - estabelecida entre 
professor e todos que compõem o curso - é valorizada pelos 
sujeitos da pesquisa, que a consideram como fator de 
fundamental relevância para que se desenvolva uma Educação a 
distância de qualidade. Desta forma, o significado e o sentido da 

                                                 
5 Convém ressaltar, aqui, que o diálogo, em sentido estrito, é uma 

comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face. Porém, no 

conceito bakhtiniano, tem um sentido mais amplo: é toda comunicação 

verbal, de qualquer tipo que seja e que, em recorridas vezes, faz 

emergir tensões e conflitos. 
6 Bakhtin cunhou o termo heteroglossia para descrever o processo de 

incorporação de múltiplas vozes (individuais e sociais), quando da 

enunciação de um texto escrito ou falado, marcada pelo espaço e pelo 

tempo no qual se vive. 
7 A palavra MOODLE é originalmente um acróstico para "Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment". Moodle é um software para 

produzir e gerenciar atividades educacionais baseadas na Internet e/ou em 

redes locais. http://prismatreinamentos.com.br 

 

formação não são o resultado de uma voz sem eco, de uma 
explicação de significados cristalizados por convenções e 
evidências de verdade como na linguística. Mas são, todavia, fruto 
do encontro entre sujeitos, entre pesquisador e pesquisado, entre 
vozes que se chocam e se entrecruzam em direção uma a outra.  
 
Os dados ainda indicaram que as estratégias didáticas ainda estão 
sustentadas nas referências da modalidade presencial, 
materializadas por fóruns e textos, enquanto o uso de outros 
recursos da cibercultura são subutilizados (wiki, chat, blogs etc). 
Sabemos que a referência de grande parte dos educadores é o 
ensino presencial e as comparações em relação à modalidade a 
distância são inevitáveis. Assim como aponta Moran [19], a 
construção do conhecimento, a colaboração, a interação e o 
equilíbrio entre os momentos individuais e coletivos são 
importantes nos cursos de formação. Ressaltamos que a 
comparação e a referência com o ensino presencial não devem 
estimular a reprodução e a manutenção de modelos advindos da 
presencialidade, mas gerar possibilidades para a construção do 
novo.  
 
Por fim, no desenvolvimento desta pesquisa, nos deparamos com 
a integração de processos de formação, daí a necessidade de 
debatermos os sentidos da formação, apresentados 
anteriormente. O  professor responsável pela disciplina, ao 
fornecer orientações didáticas para o tutor, está contribuindo 
para a  formação deste educador, da mesma forma que o tutor 
contribui para a formação de seus alunos. São múltiplos sentidos 
e significados reinventados neste processo de formação de 
formadores, que, por sua vez, formam outros, em um movimento 
articulado e co-dependente, ou seja: uma verdadeira rede. 
Ressaltamos, ainda, que a interação comunicativa entre educador 
e educando propicia, a este segundo, a possibilidade de se 
perceber como sujeito responsivo, um sujeito que pensa, recria e 
reinventa a educação, produto mais profícuo de seu ato criativo, 
participativo e intervencionista, fruto de relações didáticas que se 
constituem na dialogicidade entre educador e educando. 
 
Fica, agora, salutar relembrarmos as palavras de Freire ([20], p. 
23) a quem a formação só é possível porque “quem forma se 
forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma 
ao ser formado”. 
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