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RESUMO 

 
O objetivo deste estudo é investigar o fenômeno auto-heteroecoformação 

tecnológica experienciada por um professor atuante na plataforma Moodle. Esta 

experiência foi vivenciada em uma instituição particular de Ensino Superior do 

estado de São Paulo, durante um semestre de um curso denominado Pronen 

(Programa de Nivelamento de Ensino). A pergunta de pesquisa: Qual a natureza da 

auto-heteroecoformação experienciada por um professor durante a docência na 

plataforma Moodle em uma instituição particular de Ensino Superior do estado de 

São Paulo? é a mola propulsora desta pesquisa. Os referenciais teóricos, 

percebidos à luz da Complexidade (Morin, 2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2007, 2008) 

são: a formação de professores reflexivos (Dewey, 1959; Schön, 1987, 1995) e 

críticos (Kemmis, 1987; Freire, P. 1996; Prado & Valente, 2002), a formação 

tecnológica de professores (Kenski, 2001; Almeida, 2003, 2005; Lopes, R. P., 2005; 

Moraes, 2007, 2008a, 2008b; Freire, M.M., 2006c, 2009, 2010; Barreto, A.A., 2008), 

a auto-heteroecoformação (Pineau, 1998; Freire, M.M., 2009; Moraes, 2007, 2008a) 

e as novas tecnologias da informação e comunicação (Moraes, 2002; Oliveira, 2002; 

Freire, M.M., 2009), com foco em ambientes digitais de aprendizagem (Almeida, 

2003; Barreto, R.G. 2006; Moraes, 2008b). A linha metodológica adotada é a 

Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica sob a perspectiva de van Manen (1990), 

Ricoeur (2002) e Freire, M.M. (2003b, 2006a, 2006b, 2007, 2010, prelo). A descrição 

e a interpretação da manifestação do fenômeno em foco são feitas por meio dos 

processos da textualização, tematização e pelo ciclo de validação (van Manen, 

1990), operacionalizados pelas rotinas de organização e interpretação propostas por 

Freire, M.M. (2006a, 2006b, 2007, 2010, prelo). As articulações desenvolvidas 

revelaram que o fenômeno auto-heteroecoformação tecnológica experienciada por 

um professor atuante na plataforma Moodle se estrutura em cinco grandes temas: 

compartilhamento, isolamento, confiança, cuidado e engajamento.  

 

Palavras-chave: auto-heteroecoformação tecnológica, abordagem hermenêutico-

fenomenológica, complexidade, Moodle, tecnologia. 



  

 ix 
 

 

ALVARELI, Luciani V. G. (2012). Technological self-heteroecoformation  experienced 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study is to investigate the technological self-heteroecoformation 

as a phenomenon experienced by a professor who teaches in the Moodle 

environment. The context of this experience was a private college in the state of São 

Paulo and the information was collected during one semester of a course named 

Pronen (Programa de Nivelamento de Ensino).The research question established 

was: What is the nature of the self-heteroecoformation experienced by a professor 

acting in the Moodle platform in a private college in the state of São Paulo? The 

theoretical framework perceived in the light of Complexity (Morin, 2004, 2005a, 

2005b, 2005c, 2007, 2008) is based on the education of reflective teachers (Dewey, 

1959; Schön, 1987, 1995) and critical  reflective teachers (Kemmis, 1987; Freire, P. 

1996, Prado & Valente, 2002), on the technological education of teachers (Kenski, 

2001; Almeida, 2003, 2005, Lopes, R.P., 2005, Moraes, 2007, 2008a, 2008b; Freire, 

M.M., 2006c, 2009, 2010; Barreto, A.A., 2008), on self-heteroecoformation (Pineau, 

1998; Freire, M.M., 2009, Moraes, 2007, 2008a) and on the new information and 

communication technologies (Moraes, 2002; Oliveira, 2002; Freire, M.M., 2009), 

focused on digital learning environments (Almeida, 2003; Barreto, R.G., 2006; 

Moraes, 2008b). The methodology adopted is the Hermeneutic-Phenomenological 

approach from the perspective of van Manen (1990), Ricoeur (2002) and Freire, 

M.M. (2003b, 2006a, 2006b, 2007, 2010, forthcoming). The description and the 

interpretation of the manifestation of the phenomenon focused on this study are 

made through the processes of textualization, thematization and through the 

validation cycle (van Manen, 1990), operationalized by the routines of organization 

and interpretation proposed by Freire, M.M. (2006a, 2006b, 2007, 2010, 

forthcoming). The interpretation revealed that the phenomenon technological self-

heteroecoformation experienced by a professor acting in the Moodle platform is 

structured by five major themes: sharing, isolation, trust, caring and engagement 

. 

Keywords : technological self-heteroecoformation, hermeneutic-phenomenological 

approach, complexity, Moodle, technology. 
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INTRODUÇÃO  

[...] é necessário ir além do conhecimento 
linear, superficial, fragmentado e ordenado, 
se realmente pretendemos conhecer 
verdadeiramente alguma coisa nesse 
mundo, pois os fenômenos complexos são 
multidimensionais, tal como é o ser humano 
em seu processo de conhecer, aprender, 
viver e conviver (Moraes, 2008a, p. 64).  

 

A motivação para este estudo é proveniente de minhas inquietações 

como educadora e pesquisadora, no que concerne à formação tecnológica de 

professores. Atualmente, existem muitas e variadas formas de se pensar em 

usar recursos tecnológicos como instrumento de mediação no ensino-

aprendizagem. As tecnologias de informação e comunicação, por exemplo, 

podem suscitar constantes reflexões sobre as novas funções do professor e 

contribuir para o surgimento de novas formas de ensinar e aprender.  

A sociedade atual é caracterizada por uma enorme produção de fontes 

de informação e de mudanças muito rápidas nas formas de interação do 

homem com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Estamos vivendo em 

um contexto global em que a transição de conceitos, de concepções e de 

demandas geradas em diferentes espaços sociais alcança todo e qualquer ser 

humano. No entanto, muitas vezes, a globalização, ao abrir fronteiras, acaba se 

firmando pela imposição de valores de um grupo social, de alguma forma 

privilegiado, sobre outros. 

A globalização é entendida por Kumaravadivelu (2006, p. 130) como 

tendo “significados diferentes para pessoas diferentes em épocas diferentes”. 

O impacto da globalização na vida sociocultural em todo o mundo é 

extraordinário, tornando-se tópico de intenso debate entre estudiosos de várias 

áreas: econômica, política, social, acadêmica, por exemplo. Kumaravadivelu 

(2006, p. 131-132) afirma, também, que a globalização parece contribuir 

somente para o rompimento das fronteiras de espaço e de tempo, o que 

significa dizer que a vida econômica e cultural das pessoas de diferentes partes 

do mundo está mais intensa e imediatamente interligada, de uma maneira que 

nunca se viu antes; mas, infelizmente, isso não contribui para a ampliação da 

harmonia comum ou dos valores compartilhados por seres humanos no mundo.  
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Para Morin (2004), a globalização atual se caracteriza como sendo uma 

globalização econômica que cria vantagens e riquezas, às vezes locais, ou 

para grupos minoritários, mas causa também muito empobrecimento em 

termos globais, haja vista que muitas nações acabam por dobrar-se aos 

ditames econômicos de outras de maior poder aquisitivo.  

A partir de um olhar complexo, pode-se afirmar que uma sociedade é 

produto e, ao mesmo tempo, produtora de diferentes interações entre os 

indivíduos que a compõem e, nesse sentido, mais amplamente, tudo que 

parece estar separado em nosso universo é inseparável. Nas palavras de 

Morin (2005a, p. 67):  

 
A sociedade, entendida como um todo, também se encontra 
presente em nosso próprio interior, porque somos portadores 
de sua linguagem e de sua cultura. Essa é uma visão que 
também rompe com antigos esquemas simplificantes. 

 

De acordo com a visão positivista, um esquema simplificante poderia ser 

associado aos termos ordem, clareza e distinção, que definem o pensamento 

cartesiano. A inseparabilidade apresentada por Morin (2005a) rompe com ideia 

de fragmentação de conhecimento, de linguagem e de cultura, por exemplo. 

Desse modo, contrariamente aos pressupostos da visão positivista, linear e 

fragmentada do pensamento cartesiano, caracterizam nossa sociedade atual a 

incerteza, a incompletude e, segundo Kenski (2001, p. 102), a velocidade das 

muitas mudanças sociais, históricas, culturais e tecnológicas pelas quais ela 

vem passando. Tais características também afetam diretamente a educação e, 

em especial, a função docente, devido às novas possibilidades trazidas pela 

globalização e por novos espaços de ensino-aprendizagem, representados 

pela ambientação virtual.  

De acordo com o Relatório das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Humano, citado por Kumaravadivelu (2006, p. 131), neste início do século XXI, 

a globalização está mudando a paisagem do mundo, justamente porque a 

distância espacial e temporal está diminuindo e as fronteiras estão 

desaparecendo, fazendo com que a vida das pessoas do mundo esteja mais 

intensa e imediatamente interligada.   

Para atender essa demanda da globalização é cada vez mais necessária 

a compreensão da relevância da formação do professor e, em especial, sua 
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formação tecnológica, visto que ele é um agente de transformação social e 

pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico em relação ao 

papel da globalização na sociedade atual.  A ampliação do uso da tecnologia 

na educação, seja nas modalidades a distância, ou presencial ou 

semipresencial1, tem se tornado fundamental para o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, profissionais de educação 

têm investigado o desenvolvimento de cursos de formação de professores para 

atuar em contextos virtuais e/ou em modalidades semipresenciais de 

aprendizagem, devido à necessidade de se buscar uma reconfiguração no 

processo de ensino-aprendizagem, cada vez mais necessária na sociedade 

atual.  

Ao longo de minha experiência docente tenho considerado que seja 

importante ao formador estar sempre atento às peculiaridades dos professores 

a serem formados, suas necessidades mais prementes, o tempo e a 

disponibilidade dos interessados em formação docente e também para os 

diferentes referenciais teóricos relacionados aos novos paradigmas científicos 

e educacionais. Sou professora e educadora, formada em Letras, com 

habilitação em Inglês e Português e respectivas literaturas. Ao me formar, fui 

convidada a substituir uma de minhas professoras da graduação no curso de 

Letras, lecionando Língua Inglesa e, até hoje, sou docente desse curso. 

Atualmente, trabalho com as disciplinas de Língua Inglesa e de Prática de 

Ensino de Língua Inglesa no curso de Letras e no curso de Ciência da 

Computação, também com a disciplina de Língua Inglesa. Na pós-graduação 

lato sensu em Gestão Escolar, leciono a disciplina Educação para a Cidadania. 

Todos esses cursos pertencem à mesma instituição. 

Estou no Ensino Superior há mais de uma década e, logo no início, 

exercitando minha prática pedagógica junto a meus alunos da graduação no 

curso de Letras, comecei a perceber a necessidade acadêmica, profissional e 

pessoal de me aprimorar teoricamente; para isso, decidi ingressar no Mestrado. 

Como possuía muitas inquietações em relação ao ensino-aprendizagem de 

Inglês que me acompanhavam desde o período da minha graduação, busquei 

                                                 
1 Por modalidade presencial entendo a utilização de recursos tecnológicos por alunos e 
professores que compartilham o mesmo espaço físico-temporal. A modalidade semipresencial 
é a que associa atividades realizadas presencialmente e atividades desenvolvidas a distância. 
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a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), especificamente, o 

Programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL2), por se 

tratar de um centro de referência nessa área.  

Em minha dissertação de mestrado, A reflexão conjunta de professora e 

alunos: conscientização sobre o processo de desenvolvimento da produção 

oral, (Alvareli, 2004), desenvolvida na PUC-SP, investiguei como atividades 

realizadas por meio de interação social nas aulas de inglês contribuíram para o 

desenvolvimento da produção oral e a conscientização a respeito do processo 

de ensino-aprendizagem de língua inglesa numa perspectiva de reflexão 

crítica. Os alunos participantes3 que à época percebiam o ensino-

aprendizagem de língua estrangeira como uma prática tradicional de 

transmissão de conhecimento, assumiram uma postura questionadora e 

transformadora sobre as representações que possuíam acerca do próprio 

processo de ensino-aprendizagem e do desenvolvimento da produção oral, 

buscando compreender os fenômenos específicos que surgiram no contexto 

social investigado: a sala de aula.  

Com o desenvolvimento dessa pesquisa de mestrado (Alvareli, 2004, p. 

70) foi possível afirmar que: 

 
Um profissional da educação tem que estar comprometido com 
o processo de ensino-aprendizagem, com os resultados da 
aprendizagem de seus alunos, com a atualização constante de 
seus saberes pedagógicos, sócio-históricos e culturais e, 
portanto, estar envolvido com o exercício constante da reflexão 
na e sobre sua prática.  
 

O mestrado, dessa maneira, expandiu o meu olhar, abrindo espaços 

para eu refletir sobre minha própria prática e enxergar o mundo de forma mais 

ampla, profunda e abrangente. Nesse período, a disciplina A Ação Colaborativa 

na Formação de Pensamento Crítico, ministrada pelas professoras doutoras 

Angela Brambilla Cavenaghi Themudo Lessa e Fernanda Coelho Liberali, 

                                                 
2 O Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PEPG-LAEL/PUC-SP), criado em 1970, tem 
sido um espaço de grande importância em Linguística Aplicada pelo desenvolvimento de linhas 
de pesquisas em quatro âmbitos principais de investigação e atuação: Linguagem e Educação; 
Linguagem e Trabalho; Linguagem e Patologias de Linguagem; Linguagem, Tecnologia e 
Educação. 
3 Participaram da pesquisa, 30 jovens entre 19 e 25 anos que cursavam o 2º ano de 
licenciatura em Letras/Inglês, numa instituição particular de Ensino Superior.  
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marcou qualitativamente meus estudos. Sob a perspectiva da teoria 

sociointeracionista vygotskiana, aquela disciplina despertou em mim um novo 

olhar como educadora, para querer trabalhar a prática reflexivo-crítica com 

meus alunos, futuros professores, por meio da ação colaborativa entre eles, em 

sala de aula, como espaço social, com vistas ao desenvolvimento do 

pensamento crítico e da cidadania.  

As disciplinas ministradas por mim, na graduação ou na especialização, 

têm sempre o foco no desenvolvimento da ação colaborativa e do pensamento 

crítico, visando à cidadania crítica. Entendo esse aspecto como uma condição 

necessária a todo profissional que busca uma formação profissional realmente 

conectada com a realidade social em que está inserido. É conhecendo e 

indagando sobre a nossa realidade que podemos compreendê-la e, a partir 

dela, dialogar com o diferente e questionar outros espaços, buscando 

amadurecimento profissional. 

Nesse sentido, nos cursos de graduação, minha experiência mais 

abrangente, ainda hoje, está na formação de professores de Língua Inglesa em 

Curso de Licenciatura em Letras. Nos últimos anos, muitos recursos 

tecnológicos, como rádio, tv, vídeo, CD, e mais recentemente, com o advento 

da Internet, o e-mail, projetor multimídia, softwares educacionais interativos e 

ambientes virtuais de aprendizagem têm passado a fazer parte do conjunto de 

ferramentas que auxiliam minha atuação docente.  

O e-mail, por exemplo, de uns anos para cá, passou a ser uma 

ferramenta tecnológica muito útil à minha rotina de trabalho junto aos meus 

alunos. Ele me garante mais agilidade e praticidade no contato com eles, na 

organização de atividades, eventos acadêmicos e reuniões extra-classe e, 

devido ao meu ritmo acelerado de trabalho e pouco tempo disponibilizado para 

atendimentos pessoais, é por meio dessa ferramenta tecnológica que, por 

vezes, mantenho contatos de orientação de trabalhos de conclusão de curso 

(TCC), envio e recebo tarefas, estabeleço contatos individuais mais 

personalizados, disponibilizo a correção de relatórios de estágios, dentre 

outros. Todos os dias, recebo mensagens de alunos, fazendo algum tipo de 

solicitação ou questionamento. Eles aproveitam essa ferramenta até para 

momentos de desabafo, de compartilhamento de ideias e conversas que, 
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muitas vezes, não seriam possíveis em sala de aula.  Sinto que esse é um uso 

efetivo da tecnologia na educação e na interação social.  

A meu ver, de modo mais abrangente, o uso de diversas ferramentas 

tecnológicas no processo pedagógico vem apontando para uma reformulação 

necessária na função desempenhada pelos professores tanto no espaço 

escolar como no social e, por consequência, indica também uma necessária 

reformulação na formação docente. São novos questionamentos e 

dimensionamentos a respeito da função docente que alteram significativamente 

o cerne do processo de construção do conhecimento e das interações de todos 

os participantes do espaço sócio-educacional, seja física, espacial ou 

temporalmente. 

Em 2007, fui convidada a lecionar no Curso de Licenciatura em 

Computação. Percebi, ali, uma nova possibilidade de contribuir com a formação 

de professores para promover e, principalmente, vivenciar questionamentos e 

desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico. Dessa vez, mais 

especificamente, em relação à formação tecnológica de professores. 

O curso de Licenciatura em Computação visa a formar profissionais para 

atuar em áreas que vão além do ensino de informática, capacitando-os a 

desenvolver sistemas, programas e códigos para o mercado. O aluno aprende 

também, por meio de projetos, a elaborar cursos de ensino a distância e a 

utilizar ferramentas adequadas para esse fim, levando sempre em conta a sua 

atuação como profissional da educação. Minha disciplina nesse curso é Inglês 

para Fins Específicos, sendo a minha grande preocupação a formação desses 

alunos, relacionando língua inglesa e o uso adequado das tecnologias como 

fator de enriquecimento profissional, pessoal, como mais uma possibilidade de 

formação cidadã. 

A partir dessa minha experiência no Curso de Computação, a 

possibilidade de trabalhar com novas tecnologias em minhas aulas tem me 

chamado a atenção, fazendo-me apaixonar por esse nicho e voltar o meu olhar 

crítico reflexivo, também, para a formação tecnológica de professores. Por isso, 

partindo da reflexão conjunta com professores em formação inicial, 

desenvolvida em minha dissertação de mestrado, resolvi, nesta pesquisa de 

doutorado, direcionar meu olhar para a formação tecnológica de professores. 
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Como mencionado, as reflexões, discussões e questionamentos 

proporcionados pela ampliação do compromisso com a formação docente, 

despertaram interesse em buscar aprofundamentos teórico-acadêmicos e 

profissionais. Dessa forma, retornar à Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP) foi o próximo passo para estudar a formação tecnológica de 

professores. Esse retorno se justifica pelo importante referencial teórico-

acadêmico que essa universidade tem na história educacional de nosso país, 

principalmente, no que diz respeito à linha de pesquisa Linguagem, Tecnologia 

e Educação. 

Assim como no mestrado, houve uma disciplina que me mostrou novas 

possibilidades para a construção de conhecimento, no doutorado. A disciplina 

Complexidade e Formação Tecnológica de Professores, ministrada pela 

professora doutora Maximina Maria Freire, tornou-se um marco em meu 

processo de construção do conhecimento e formação docente, abrindo meu 

olhar a novos horizontes. Nessa disciplina, fui apresentada aos referenciais 

teóricos da Complexidade e da Transdisciplinaridade e, a partir de então, 

comecei a pensar na formação docente como um processo de formação 

integral do professor como ser humano. Isso contribuiu para que eu voltasse 

meu interesse investigativo para um novíssimo referencial teórico, a auto-

heteroecoformação tecnológica de professores, como proposta por Freire, 

M.M.4 (2009).  

Nesta pesquisa, a Complexidade, que conduz o meu olhar, transformou-

se em uma maneira de ver o mundo, é a lente que uso para orientar minhas 

escolhas teóricas. Morin (2005b, p. 7) esclarece que “o pensamento complexo 

[...] é animado por uma tensão permanente entre a aspiração a um saber não 

fragmentado, não compartimentalizado, não redutor, e o reconhecimento do 

inacabado e da incompletude de qualquer conhecimento”. De acordo com o 

pensamento complexo, o mundo é uma forma sistêmica, um todo 

interconectado com suas partes, numa tessitura comum (Morin, 2007) que está 

em constante mudança.  

                                                 
4 Por haver algumas coincidências entre sobrenomes de pesquisadores e/ou educadores, nesta 
pesquisa, em algumas referências, será necessária a utilização das iniciais para uma 
adequada distinção e exata identificação do autor em questão. Assim, Freire, P. refere-se a 
Paulo Freire e Freire, M.M., à Maximina Maria Freire, por exemplo. 
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Sob a perspectiva da complexidade, muitas têm sido as possibilidades 

de reflexão crítica e de compartilhamento de vivências acadêmicas, 

profissionais e pessoais que tenho alcançado junto aos outros sujeitos de 

interações nos espaços sócio-culturais e educacionais, seja na graduação e na 

pós, especialmente, como aluna no doutorado. Esses lugares são 

representantes do espaço social mais amplo e muito têm contribuído para a 

transformação da minha visão de ensino-aprendizagem, das novas funções 

dos professores e alunos e, principalmente para a minha atuação docente. 

Minha visão de pesquisadora, ampliada pela lente da complexidade, tem 

alcançado novo foco, transcendendo a formação presencial (trabalhada no 

mestrado), para abranger a formação tecnológica (atual pesquisa de 

doutorado). Inicialmente, minha proposta de tese era investigar a formação 

tecnológica de professores experienciada durante a docência na plataforma 

Moodle. Posteriormente, refinado esse interesse e, especialmente, conduzida 

por um pensamento transdisciplinar fundamentado na complexidade, vejo que 

a docência deve ser repensada de um modo ainda mais articulado, mais 

integrado e abrangente, na busca por propostas de formação docente que 

levem em consideração o educador como ser humano. No entender de Morin 

(2007, p. 55), “é preciso conceber a unidade do múltiplo, a multiplicidade do 

uno”. Sendo assim, orientada por um olhar complexo, passo a caminhar para 

uma compreensão mais ampla do ser humano, a partir de sua unidade como 

parte da espécie humana, mas, ao mesmo tempo, considerando sua 

multidimensionalidade como indivíduo e membro de uma sociedade.  

Seguindo um aprofundamento teórico, minha pesquisa está, hoje, 

voltada à auto-heteroecoformação tecnológica de professores. Essa é uma 

nova visão para formação docente, proposta por Freire, M.M. (2009), baseada 

em Pineau (1998), Pineau & Patrick (2005) e, de alguma forma, relacionada ao 

pensamento de Moraes (2008a). Freire, M.M. (2009, p. 20), sob a ótica do 

pensamento complexo (Morin, 2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2007, 2008), utiliza 

a nomeação única auto-heteroecoformação de modo a enfatizar uma 

interconectividade e simultaneidade dos três constituintes auto, hetero, eco que 

a compõem, libertando a formação de uma visão linear, reducionista, 

fragmentada e simplificadora ao dar destaque aos sujeitos e suas 

individualidades (auto), suas inter-relações com outros sujeitos (hetero) e suas 
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relações com o ambiente (eco) em que se formam, se desenvolvem e se 

transformam (Freire, M.M., 2009, p. 20). Fiz a opção pela auto-

heteroecoformação tecnológica, porque esse conceito se contrapõe à divisão 

em formação inicial ou pré-serviço e formação continuada ou em serviço, uma 

vez que concordo com a argumentação de Freire, M.M. (2009, p. 17), ao 

afirmar que quando essa terminologia é utilizada se toma como referência para 

a formação docente uma lineariedade temporal. Na auto-heteroecoformação há 

simultaneidade, circularidade e recursividade – construtos que a alinham com 

um enfoque complexo de perceber e estar no mundo e que serão 

aprofundados adiante no capítulo teórico deste estudo.  

O estudo que aqui apresento foi realizado em uma instituição particular 

de Ensino Superior no estado de São Paulo, que vem implantando a educação 

a distância como mais uma modalidade de ensino-aprendizagem. O meu 

contexto de pesquisa é denominado Programa de Nivelamento de Ensino 

(Pronen), um curso de estudos complementares de conhecimentos e 

conteúdos relacionados à Língua Portuguesa, Fundamentos Básicos de 

Matemática e Introdução à Informática, destinado a auxiliar os alunos 

ingressantes na graduação na sua área de formação. O Pronen é ministrado 

por docentes da referida instituição de Ensino Superior, por meio de aulas a 

distância, utilizando para isso um sistema de gerenciamento de aprendizagem: 

a plataforma Moodle. 

O participante desta pesquisa é um professor que já atuava no Pronen 

no modelo presencial, já apresentando, portanto, experiência profissional nesse 

contexto. Porém, como outros professores da instituição, ele foi solicitado a 

vivenciar a modalidade de ensino-aprendizagem a distância. Dito de outra 

forma, mesmo experiente no Pronen, no contexto presencial, é um professor 

que se encontrava em um momento relevante de formação, uma vez que 

passava a ministrar o mesmo curso na ambientação digital.  

A linha metodológica adotada nesta pesquisa é a Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica, vista a partir da perspectiva de van Manen 

(1990), Ricoeur (2002) e Freire, M.M. (1998, 2003b, 2006a, 2006b, 2007, 2009, 

2010, prelo). Essa é uma modalidade de pesquisa qualitativa, que visa a 

descrever e interpretar um fenômeno da experiência humana. Sendo assim, 

metodologicamente, meu objetivo, nesta investigação, é descrever e interpretar 
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o fenômeno auto-heteroecoformação tecnológica experienciada por um 

professor atuante na plataforma Moodle, sob o enfoque da Complexidade. Esta 

investigação é feita, sob a perspectiva do professor participante e também sob 

a minha perspectiva como pesquisadora, haja vista que ambos vivenciamos o 

fenômeno, a fim de compreender a natureza da experiência vivida e como ela 

pode fornecer subsídios para o desenvolvimento pessoal e profissional de 

professores no seu processo de “auto-heteroecoformação tecnológica” (Freire, 

M.M., 2009).  

Os referenciais teóricos da complexidade (Morin, 2004, 2005a, 2005b, 

2005c, 2007 2008) introduzem o capítulo de fundamentação teórica e são 

seguidos pela formação de professores reflexivos (Dewey, 1959; Schön, 1987, 

1995) e críticos (Kemmis, 1987; Freire, P., 1996; Prado & Valente, 2002), a 

formação tecnológica de professores (Kenski, 2001; Almeida, 2003, 2005; 

Lopes, R. P., 2005; Moraes, 2007, 2008a, 2008b; Freire, M.M., 2006c, 2009; 

Barreto, A.A., 2008), a auto-heteroecoformação (Pineau, 1998; Freire, M.M., 

2009; Moraes, 2008a) e as novas tecnologias da informação e comunicação 

(Moraes, 2002; Oliveira, 2002; Freire, M.M., 2009), com foco em ambientes 

digitais de aprendizagem (Almeida, 2003; Barreto, R.G. 2006). 

Considerando os alicerces teóricos adotados para este estudo, e ciente 

de que em uma perspectiva de investigação hermenêutico-fenomenológica o 

fenômeno é descrito e interpretado a partir dos registros textuais, procuro 

responder à seguinte pergunta de pesquisa: 

 
Qual a natureza da auto-heteroecoformação 
experienciada por um professor atuante na plataforma 
Moodle em uma instituição particular de Ensino Superior 
do estado de São Paulo?  

 

Diversos trabalhos têm discutido a formação tecnológica de professores 

em contextos digitais ou em uma sociedade em processo de digitalização, tais 

como: Moraes, 2002; Oliveira, 2002, 2006; Freire, M.M., 2003b, 2005, 2006c, 

2009; Tedesco, 2004; Tavares, 2006; von Staa, 2007; Barreto, A.A, 2008; Gatti, 

2009. Diferentes trabalhos (Rezende, 2010; Bregeiro, 2010; Pereira, 2009; 

Mayrink, 2007; Polifemi, 2007; Ifa, 2006, Lopes, M.C.L.P., 2005, entre outros) 

foram desenvolvidos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-
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SP, no Programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem – LAEL, 

tendo a abordagem hermenêutico-fenomenológica como orientação 

metodológica de pesquisa.  

Os trabalhos de Lopes, M.C.L.P. (2005), Ifa (2006) e de Polifemi (2007) 

estão diretamente articulados ao nicho de investigação, a formação tecnológica 

de professores. Lopes, M.C.L.P. (2005) pesquisou a formação tecnológica de 

professores e multiplicadores em um curso de Letras, em contexto mediado 

pelo computador. A pesquisadora enfocou o desenvolvimento de uma reflexão 

crítica sobre o uso do computador na educação, utilizando uma abordagem 

sociointeracionista de ensino-aprendizagem, a partir de uma visão crítico-

reflexiva de formação de professores. Sua pesquisa aponta novas perspectivas 

para professores-pesquisadores que estejam interessados em compreender os 

processos que enfocam a formação tecnológica de professores e de 

multiplicadores em ambiente digital.  

Ifa (2006) investigou a formação pré-serviço de professores de língua 

inglesa em uma sociedade em processo de digitalização. Os resultados de sua 

investigação evidenciaram que, para os professores em formação, 

participantes da pesquisa, a tecnologia pode ser usada não só para aprender 

um conteúdo, mas como “uma possibilidade de trabalhar a cidadania, a 

criticidade e a reflexão, provendo assim inclusão social e formação de cidadãos 

mais críticos e reflexivos” (Ifa, 2006, p. 250-251).  

Polifemi (2007), por sua vez, realizou uma jornada pelas trilhas de um 

processo reflexivo online para coordenadores, estudando o trabalho 

colaborativo e reflexivo de coordenadores mediado por computador.  De acordo 

com o autor, o acesso e a popularidade do e-mail foram características que 

promoveram a participação dos alunos no curso. Outro aspecto que chamou a 

atenção do pesquisador diz respeito ao valor da tecnologia no processo 

reflexivo vivido durante a investigação. Depoimentos de participantes indicaram 

que “apesar de terem se encontrado pessoalmente antes, só conheceram de 

fato alguns de seus colegas, através das interações, discussões e posições 

adotadas no curso” (Polifemi, 2007, p. 281) que aconteceu a distância. 

Olhando para o contexto de minha pesquisa, almejo também trazer 

novas contribuições para a formação tecnológica de professores. No entanto, a 
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originalidade deste estudo se encontra no fato de minha pesquisa5 ser 

realizada sob o foco da abordagem hermenêutico-fenomenológica (van Manen 

(1990), Ricouer (2002), Freire, M.M. (2003b, 2006a, 2006b, 2007, 2010, prelo) 

a partir do viés da complexidade, sob a perspectiva de Morin (2004, 2005a, 

2005b, 2005c, 2007, 2008), em associação com uma visão inédita de formação 

para a Linguística Aplicada: a auto-heteroecoformação tecnológica, sob a 

perspectiva de Freire, M.M. (2009).  

Nesse sentido, esta pesquisa visa a contribuir para que a auto-

heteroecoformação possa ser compreendida como uma nova perspectiva para 

a formação docente (Freire, M.M., 2009) e, em especial, para a formação 

tecnológica, visto que ela trata o saber como um conhecimento tecido junto 

(Morin, 2007) e articulado, sendo uma compreensão da função docente 

bastante adequada para a sociedade complexa na qual todos estamos 

inseridos. 

Pela descrição e interpretação do fenômeno em foco, o que vislumbro 

como contribuição significativa da proposta da auto-heteroecoformação 

tecnológica de professores, segundo a concepção de Freire, M.M. (2009), é 

mostrar que, ao formar-se (auto), o professor contribui para a formação dos 

outros sujeitos (hetero), que compartilham o espaço social com ele e, portanto 

contribuem também para a heteroformação. Além disso, todos contribuem para 

que o ambiente (eco) ou espaço ecologizado se forme, se estabeleça e se 

organize, numa tessitura que possa expandir-se e alcançar novos horizontes.  

É muito relevante dizer que, do ponto de vista de Gatti (2009, p.113-

114), ainda são poucas as pesquisas que se dedicam aos questionamentos e 

desafios colocados pela ampliação da EAD e pelos novos dimensionamentos 

que ela vem tomando em nosso país. Para Gatti, de certa forma, esse quadro é 

compreensível devido ao seu caráter de novidade e, ao mesmo tempo, é um 

espaço cheio de ideologias e radicalizações polarizadoras.  Em suas palavras 

(Gatti, 2009, p. 113-114):  

 

                                                 
5 Minha tese se insere no projeto “A abordagem hermenêutico-fenomenológica na área da 
Lingüística Aplicada”, desenvolvido pela Profa. Dra. Maximina Maria Freire, no LAEL/PUC-SP. 
Ela também está inserida no corpo de pesquisas que constitui o Grupo de Pesquisa sob a 
Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica, GPeAHF, do qual participo e que é liderado pela 
docente acima citada e cadastrado no Diretório de Pesquisa de CNPq.  
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De um lado, há autores que se atêm à defesa do maior acesso 
à educação e do melhor domínio das TICs como fatores de 
democratização, e há instituições empenhadas em grandes 
investimentos autopromocionais. De outro lado, há os que 
repudiam o uso das TICs como substitutas das relações 
humanas necessariamente envolvidas no processo de 
formação e se insurgem contra as influências globalizadoras da 
tendência a adotá-las. Em vista da necessidade de superar 
essas dicotomias, é importante apoiar estudos que abordem as 
questões relativas à gestão desse modelo de formação no 
Brasil, as articulações em rede, a integração de EAD nos 
Planos de Desenvolvimento Institucional das IES, que tragam 
evidências empíricas sobre o funcionamento das dimensões 
específicas dos cursos no interior das instituições e que 
avaliem os impactos dessa modalidade de ensino quanto a 
aprendizagens profissionais efetivas. 
  

A instituição de Ensino Superior da qual sou docente apoia a pesquisa e 

a capacitação docente para a EAD. Ela está empenhada em promover a 

formação tecnológica de seus docentes, abrindo cursos de capacitação para 

atuação em contextos virtuais/digitais ou em ambientes semipresenciais de 

aprendizagem e fomentando pesquisas como a que apresento aqui. Nesse 

sentido, minha pesquisa poderá contribuir com a área acadêmico-profissional 

de docentes, conforme sugerido por Gatti (2009), no intuito de possibilitar 

reflexões acerca da docência na plataforma Moodle, tanto em modalidade a 

distância quanto na modalidade semipresencial, visto que ela é uma proposta 

que trata justamente de um curso que acontece no interior de uma instituição 

de ensino e poderá contribuir para que avaliações sejam feitas do curso, do 

impacto social que essa modalidade de ensino possa ter na comunidade 

escolar em foco, do papel dos professores como participantes e mediadores da 

interação social. 

No intuito de adequadamente mostrar o percurso realizado nesta 

pesquisa, apresento, no Capítulo 1, a Fundamentação Teórica. Ilustro os 

pressupostos teóricos da formação de professores e da formação tecnológica 

de professores. Posteriormente, apresento uma nova proposta de formação 

docente: a auto-heteroecoformação. Teço, também, comentários sobre as 

novas tecnologias da educação, objetivamente focando os ambientes 

virtuais/digitais de aprendizagem. 

No Capítulo 2, denominado Metodologia, detalho a orientação 

metodológica adotada nesta pesquisa, apresentando, primeiro, a 
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Fenomenologia e a Hermenêutica. Essas duas correntes filosóficas, articuladas 

possibilitam o nascimento de uma alternativa metodológica, a Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica, focalizada sob a perspectiva de van Manen 

(1990), Ricoeur (2002) e Freire, M.M. (2003b, 2006a, 2006b, 2007, 2008, 2009, 

2010, prelo). Em seguida, apresento o contexto de pesquisa, que inclui a 

instituição onde a investigação foi realizada, o curso Pronen, o participante, os 

instrumentos e procedimentos de geração e registro de textos e, finalmente, os 

processos e procedimentos de interpretação. 

No Capítulo 3, denominado Interpretação, abro espaço para descrever e 

interpretar, o fenômeno auto-heteroecoformação tecnológica experienciada por 

um professor atuante na plataforma Moodle por meio dos temas que revelam 

sua natureza. Essa interpretação, comentada a partir do enfoque do 

participante que viveu essa experiência, é feita sob a perspectiva da 

complexidade. 

Nas Considerações Finais, apresento minhas reflexões e, retomando 

minha pergunta de pesquisa, discorro sobre esta pesquisa, apontando 

implicações, limitações e contribuições que creio que esta investigação possa 

trazer à auto-heteroecoformação docente, especialmente no que concerne uma 

tessitura complexa entre tecnologia e educação.  
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Capítulo 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 

A dificuldade do pensamento complexo é que 
ele deve enfrentar o emaranhado, o jogo 
infinito das inter-retroações, a solidariedade 
dos fenômenos entre eles, a bruma, a 
incerteza, a contradição [...] É tomar 
consciência da patologia contemporânea do 
pensamento (Morin, 2005b, p. 14-15).  

 

 

Neste capítulo, apresento os pilares teóricos que fundamentam esta 

pesquisa. Objetivo propor um diálogo acerca da formação de professores, 

abordando a formação reflexiva e reflexivo-crítica, mas direcionando minhas 

considerações, em especial, para a auto-heteroecoformação tecnológica de 

professores, relacionando tecnologia e educação, com aporte teórico na 

complexidade (Morin, 2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2007, 2008).  

O olhar apresentado nesta investigação está fundamentado na 

complexidade, que exige o repensar da docência de um modo mais articulado, 

integrado e competente (Moraes, 2007, p. 15).  Sendo assim, seguindo os 

pressupostos de Morin (2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2007, 2008), a 

problemática educacional é vista como um todo sistêmico, sendo o professor 

observado também como um sistema e, ao mesmo tempo, como parte de um 

sistema maior, se relacionando com outros, a fim de promover organizações e 

reorganizações na sociedade.  

Há uma grande necessidade de se formar professores que reflitam sobre 

sua própria prática e sobre o desenvolvimento do pensamento crítico, a fim de 

trabalhar com novos dimensionamentos para uma nova função docente. Essa 

nova função está diretamente ligada a uma mudança de visão da sociedade, 

especificamente em relação à educação, que requer uma ruptura da visão 

fragmentada, linear e reducionista que ainda impera na maioria dos cursos de 

formação de professores e, do mesmo modo, na maior parte do contexto 

escolar. Entendo que uma ligação entre partes até então fragmentadas e uma 

ruptura da visão linear da educação pode ser feita trabalhando-se com a 

complexidade, como apresento, a seguir. 
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1.1 Complexidade  

Existe um equivocado entendimento da palavra complexidade, baseado 

no senso comum, que a conecta a tudo que é difícil, incompreensível, confuso 

e/ou complicado. Complexidade, no entanto, do latim complexus, relaciona-se 

a tudo o que é tecido junto ou em conjunto e, não, àquilo que é difícil e/ou 

complicado. Segundo Tescarolo (2005, p. 48): 

 

Complexidade é a qualidade do que é complexo, do latim 
complexus, cercado, abarcado, compreendido, abrangido; e 
também trançado, tecido, enlaçado, entrelaçado, cingido. O 
substantivo “complexo” deriva do termo latino “plicare”, 
(dobrar), com o sentido de “o que se desdobra” (grifo do autor). 

 

Para Morin (2005b, p. 17), a complexidade é um tecido de constituintes 

heterogêneos, inseparavelmente associados, o que estabelece o paradoxo do 

uno e do múltiplo. De acordo com as palavras desse autor (Morin, 2007, p. 38): 

 

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há 
complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis 
constitutivos do todo (como o econômico, o político, o 
sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um 
tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o 
objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o 
todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é 
a união entre as partes e a multiplicidade. 

 

A emergência de um novo paradigma, o da complexidade, nos leva a 

pensar que o homem precisa ser visto, de forma diferente, como ser complexo. 

Esse novo pensamento implica a renúncia ao determinismo, ao reducionismo e 

à linearidade causal imposta pelo pensamento tradicional, cartesiano.   

Ao tratar do que chamou de A dança dos conceitos, Mariotti (2007, p. 

83-85) afirma que para conhecer a abordagem complexa é necessário 

compreender que o pensamento linear quer simplificar a complexidade e 

explicar o todo pelas propriedades das partes separadas. O foco do olhar 

complexo busca entender as ligações existentes entre as partes e o todo, numa 

relação dialógica em que, seguindo uma recursividade ou circularidade, um 

remeta ao outro e vice-versa.  
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O paradigma da complexidade propõe uma visão de homem indiviso, 

que além de participar da construção do conhecimento pelo uso da razão, 

também o faz, no entender de Behrens e Oliari (2007, p. 63), “aliando as 

emoções, os sentimentos e as intuições”. 

Sob a perspectiva de Morin (2005c), nossa realidade é complexa e 

necessita de uma reforma do pensamento. Pensar de forma mais abrangente, 

multidimensional e transdisciplinar é fundamental para se compreender um 

novo paradigma. Corroborando, Moraes (2008a, p. 201) afirma: 

 

A visão ecológica que emerge na sociedade contemporânea, 
quando associada ao pensamento filosófico e educacional 
atual, traz contribuições importantes para se trabalhar em 
educação. Entre elas a emergência da dimensão crítica e 
questionadora dos fatos e atos cotidianos da vida. Traz 
também uma dimensão reflexiva e crítica que privilegia um 
pensar mais complexo, abrangente, profundo e criativo, que 
leva os sujeitos a enfrentarem, de um modo mais apropriado, 
os problemas de seu tempo.  

 

Nesse sentido, a reforma do pensamento se revela no modo de ver o 

mundo e nas relações que são construídas entre os elementos desse mundo, 

pois toda realidade complexa não se revela superficialmente. Ela demanda 

reflexão aprofundada acerca dos diversos aspectos e dimensões envolvidos 

(Moraes, 2008a, p. 201).  

Na visão não complexa, fragmentada, das ciências humanas e sociais, 

há diferentes realidades: econômica, psicológica, geográfica, social, etc., que 

não estão diretamente ligadas e não se influenciam. No entender de Morin 

(2005b, p. 69), a consciência da multidimensionalidade da realidade nos faz 

pensar que uma dimensão econômica contém e é contida pela dimensão 

social, geográfica, etc. Para exemplificar, um tsunami, catástrofe natural 

acontecida no Japão em março de 2011, se caracteriza como uma dimensão 

geográfica. Ele atingiu, economicamente, além do Japão e de outros países 

próximos, também o Brasil, pois operários de uma multinacional japonesa 

estabelecida em nosso país foram demitidos. Da mesma forma, se fosse o 

caso de se traçar um panorama mais abrangente desse fato, seria possível 

perceber que além das dimensões econômica e geográfica, uma 

multidimensionalidade da realidade foi atingida, na área psicológica, familiar, 
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social, dentre outras, uma vez que são/estão tecidas juntas, sendo 

extremamente abaladas. Por isso, Morin, (2005c, p. 89) assevera: 

 

É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um 
pensamento que distingue e une. É preciso substituir um 
pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento do 
complexo, no sentido originário do termo complexus: o que é 
tecido junto. 
 

Por concordar com esse pensamento, volto meu olhar, neste momento, 

à discussão sobre a influência que a sociedade e a escola vêm sofrendo em 

seu processo sócio-histórico a partir das mudanças paradigmáticas da ciência 

e, também, da educação e, para tanto, traço um panorama dos paradigmas 

educacionais, partindo do tradicional ao da complexidade. 

 

1.1.1 Paradigmas educacionais: do tradicional ao complexo   

 

Epistemologicamente, paradigma vem do grego (parádeigma), 

apresentando um significado comum no latim: modelo ou padrão. Na sociedade 

atual, o termo paradigma tem sido usado correntemente na área acadêmica, 

fazendo parte do vocabulário de determinados grupos de intelectuais, que lhe 

dão duas utilidades básicas: “designar linhas teóricas de pesquisa ou de 

discussão e definir vertentes teóricas consideradas dominantes” (Nonata, 2007, 

p. 264).  

Morin (2005b, p. 10) define paradigmas como “princípios ocultos que 

governam nossa visão das coisas e do mundo sem que tenhamos consciência 

disso”. Dito de outro modo, são princípios que organizam o conhecimento de 

uma forma que, embora não estejamos conscientes, somos por eles envolvidos 

e, às vezes, dominados. Nesse sentido, um paradigma não governa um objeto 

de estudo, mas um grupo de praticantes da ciência. Por isso, sua definição 

ampliou-se para paradigma científico, sendo estendida por Capra (1996) ao 

social, influenciando diretamente as comunidades. Capra (1996 apud Nonata, 

2007, p. 266) define paradigma como:  

 

Uma constelação de concepções, valores, percepções e 
práticas compartilhadas por uma comunidade e que dá forma a 
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uma visão particular de realidade, a qual constitui a maneira 
pela qual a comunidade se organiza. 

 

Um paradigma é necessário, pois fornece um referencial que favorece a 

organização da sociedade, “em especial da comunidade científica quando 

propõe continuamente novos modelos para entender a sociedade” (Behrens e 

Oliari, 2007, p. 55). Essa organização faz com que os indivíduos conheçam, 

pensem e ajam segundo modelos neles inscritos culturalmente (Morin, 2007, p. 

24-25). Os paradigmas são, portanto, os “óculos com que se efetua a leitura da 

realidade”, como destacam Behrens e Oliari (2007, p. 55). 

Essas autoras apontam que o paradigma tradicional, cartesiano de 

origem, conservador e reducionista focaliza as crenças que podem ser 

subdividas em três âmbitos: da simplicidade, da estabilidade e da objetividade 

(Behrens e Oliari, 2007, p. 59). Isso demonstra uma fragmentação do 

conhecimento e a supervalorização da visão racional. Morin (2007, p. 23) 

afirma que a racionalidade possui uma sistemática lógico-perfeita, alicerçada 

na dedução ou na indução, mas que se estrutura em bases consideradas 

mutiladas ou falsas, uma vez que se nega à contestação de argumentos e à 

verificação baseada na experiência.  

O paradigma tradicional apresenta vantagens e desvantagens (Nonata, 

2007). Por um lado, a visão tradicional permitiu o desenvolvimento científico-

tecnológico atual e grandes saltos evolutivos foram dados na história das 

civilizações. Para Behrens e Oliari (2007), o pensamento claro, organizado e 

objetivo propiciou a validação científica e pública do conhecimento.  A 

modernização trazida pela ciência e pela tecnologia possibilitou a 

democratização dos conhecimentos, havendo promessas de democratização 

do saber e do poder, da destruição da ignorância, dos mitos, da pobreza e da 

miséria, material e espiritual (Nonata, 2007, p. 270). Por outro lado, houve um 

período de perda do processo de humanização, de “sensibilidade, estética, 

sentimentos e valores, especialmente, em função da supervalorização dada 

pela mensuração, quantificação e comprovação dos fenômenos” (Behrens e 

Oliari, 2007, p. 60). 

O paradigma tradicional motivou um estilo de vida em sociedade 

pautado pela competitividade, isolamento, individualismo e materialismo 
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desenfreado. Por não compreender a existência de diferentes realidades 

sociais, o paradigma tradicional acabou por contribuir para o surgimento de 

uma sociedade mecanicista e reducionista na qual prevaleceu o determinismo 

e a objetividade. Suas limitações, marcadas pela dominação social, que criou 

uma enorme massa de excluídos, a ganância pelo lucro e pela exploração dos 

mais fracos e falta da democratização em alguns setores sociais, geraram 

desconfortos, anomalias e crises nas ciências, provocando muitas mudanças. 

Revoluções científicas foram suscitadas por novas descobertas e por uma 

tomada de consciência de que aquele era um momento oportuno para uma 

profunda renovação de concepções (Behrens e Oliari, 2007, p. 61). 

Em síntese, no início do século XX, o paradigma tradicional começou a 

ser questionado devido às contradições insuperáveis, aos paradoxos, à 

desordem e à incerteza. Possíveis transformações culturais, crises de 

concepção da realidade, mudanças nas percepções e na maneira de pensar 

evidenciaram o surgimento de um novo paradigma, que alguns preferem 

chamar de emergente (Nonata, 2007, p. 271) e nesta tese, com base na 

nomeação feita por Capra (1996), será citado como paradigma da 

complexidade. 

Edgar Morin (2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2007 e 2008) é um dos 

maiores representantes da complexidade e, segundo ele, existem três 

princípios ou três operadores que podem nos auxiliar a pensar na 

complexidade: o diálogo de complementaridade entre opostos, a recursividade 

ou circularidade inconclusa e o princípio hologramático ou relação entre o todo 

e as partes – discutidos na sequência.  

 

1.1.2. Os operadores da complexidade  

           

O primeiro princípio é denominado princípio dialógico de 

complementaridade entre opostos. De acordo com Morin (2005b), como 

herança da visão tradicional ou cartesiana da relação entre os opostos, existe 

uma polaridade entre o certo e o errado e todos os opostos se contradizem. 

Numa visão complexa, contudo, os opostos são complementares; a existência 

de um faz sentido para a existência do outro, para a compreensão do outro. A 

diversidade dos opostos e a possibilidade de diálogo e complementaridade 
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entre eles são indispensáveis na complexidade, já que a ambiguidade é 

constitutiva de nosso mundo, de nosso planeta.  Morin (2005b, p. 74) ilustra tal 

princípio, explicitando a relação ordem-desordem: 

 

O que digo a respeito da ordem e da desordem pode ser 
concebido em termos dialógicos. A ordem e a desordem são 
dois inimigos: um suprime o outro, mas ao mesmo tempo, em 
certos casos, eles colaboram e produzem organização e 
complexidade. O princípio dialógico nos permite manter a 
dualidade no seio da unicidade. Ele associa dois termos ao 
mesmo tempo complementares e antagônicos. 

 

Mariotti (2007, p. 152-153) retrata o princípio dialógico de Morin, 

mostrando que qualquer sociedade humana é ao mesmo tempo complementar 

e antagônica, isto é, ela é cooperativa, mas inclui rivalidades ao mesmo tempo, 

conforme mostrado a seguir: 

 

Nossas sociedades são comunidades de cooperação: as 
pessoas se ajudam mutuamente, colaboram, associam-se. As 
empresas fazem parcerias, [...], consórcios. Ao mesmo tempo, 
porém, elas são competitivas: as pessoas muitas vezes são 
rivais, as empresas competem no mercado. Uma sociedade 
que fosse só competitiva se autodestruiria. Uma sociedade só 
cooperativa tenderia a acomodar-se. Não haveria oposições, 
debates. Não haveria conflituosidade, e por isso mesmo não 
haveria renovação. Não haveria produção, só reprodução. Não 
existiriam diferenças e diversidade, só repetição e mesmice. O 
resultado seria entropia e desagregação.  

 

O segundo operador é o da recursividade ou circularidade inconclusa. 

Na visão tradicional, existe sempre uma percepção polar de causa e efeito, 

estabelecida num alinhamento, numa via de mão única, na qual uma causa x 

gera um efeito y. Por outro lado, na visão complexa, uma causa atinge um 

efeito e o efeito retroage sobre a causa, numa implicação circular. Morin 

(2005b, p. 74) assevera: 

 
Um processo recursivo é um processo onde os produtos e os 
efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores do que os 
produz. [...]. A ideia recursiva é, pois, uma ideia em ruptura 
com a ideia linear de causa/efeito, de produto/produtor, de 
estrutura/superestrutura, já que tudo o que é produzido volta-se 
sobre o que o produz num ciclo ele mesmo autoconstitutivo, 
auto-organizador e autoprodutor. 
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Acrescento que esse ciclo pode também vir a ser autodestruidor. Um 

exemplo bastante esclarecedor pode ser retirado de uma simples ação 

humana. O reaproveitamento de embalagens plásticas é hoje muito valorizado 

e tem servido inclusive como lema para empresas divulgarem sua preocupação 

com a natureza e com a preservação do meio ambiente. É necessário a todo 

ser humano aprender e se conscientizar a respeito da importância dessas 

ações, especialmente se refletirmos sobre o que afirma Mariotti (2007, p. 163): 

“tudo vai para algum lugar”. Complementando, esse autor (Mariotti, 2007, p. 

163) exemplifica, discorrendo sobre o que isso quer dizer: 

 

A embalagem de plástico, que jogamos na rua ou numa 
estrada pela janela do carro, com a pretensão de que assim 
nos livraremos dela, passa a fazer parte da complexidade do 
todo. E o faz de maneira poluidora: prejudica equilíbrios 
delicados, de tal forma que um dia nós mesmos ou nossos 
descendentes sofreremos as consequências dessa agressão. 

 

O terceiro operador da complexidade é relação entre o todo e as partes. 

Essa relação é denominada por Morin (2005b) de princípio hologramático, em 

que uma pequena parte singular contém a totalidade do que é representado, 

assim como o todo contém cada uma de suas partes.  

Tomando como parâmetro a visão tradicional, reducionista, fragmentada 

e simplificadora, o todo é o resultado da soma das partes. Para a 

complexidade, no entanto, o todo não é, necessariamente, a soma de suas 

partes; ele é maior e menor do que a soma de suas partes sempre, ao mesmo 

tempo; ou seja, mais e menos do que a soma de suas partes. Segundo Morin 

(2005b, p. 74-75): 

 

Num holograma físico, o menor ponto da imagem do 
holograma contém a quase totalidade da informação do objeto 
representado. Não só a parte está no todo, mas o todo está na 
parte. [...] A idéia, pois, do holograma vai além do reducionismo 
que só vê as partes e do holismo que só vê o todo. [...] 
Portanto, a própria ideia hologramática está ligada à idéia 
recursiva, que está ligada, em partes, à idéia dialógica. 

 

O pensamento complexo, tal como desenvolvido por Morin nos faz 

refletir sobre a relação entre partes e todo; o todo é, ao mesmo tempo, maior e 

menor que a soma de suas partes. Nesse sentido, Mariotti (2007, p. 157) nos 
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apresenta um exemplo do operador hologramático denominado efeito 

borboleta6: 

 

Na área financeira, sabemos que fatos localizados (que muitas 
vezes não passam de boatos) podem levar a grandes 
oscilações nas bolsas do mundo inteiro. Hoje, com a Internet e 
a globalização dos mercados, esse fenômeno se tornou ainda 
mais evidente. 

 

Com esses três princípios ou operadores, Morin (2005b) apresenta 

instrumentos para pensarmos, tentando fazer-nos entender a complexidade do 

que é real, ou seja, a complexidade da era planetária. Na atual sociedade da 

informação, a internet, a globalização dos mercados e da 

multidimensionalidade da realidade nos faz compreender que tudo está 

conectado, não há como querer separar o que é inseparável. 

Refletindo sobre o que foi apresentado, pensar a educação a partir do 

viés da complexidade é trabalhar com uma tessitura comum entre o todo e as 

partes para melhor compreender o processo de construção de conhecimento 

como não linear e não fragmentado. Apesar desse paradigma da complexidade 

entender a construção de conhecimento dessa forma ainda existe a visão, que 

é predominante, de que o conhecimento é feito apenas de racionalidade, 

simplificação, linearidade e fragmentação. Não há como negar que muitos 

educadores têm trabalhado dessa forma. No entanto, o conhecimento particular 

de uma disciplina, por exemplo, ou a especialização, pode caracterizar uma 

atrofia à aptidão natural da mente de fazer diversas interpretações ou 

reinterpretações a fim de alcançar ligações ou religações recursivas que 

possibilitem ao indivíduo desenvolver a capacidade para entender o contexto 

em que atua (Morin, 2004).   

É importante esclarecer que, no entanto, a complexidade não deseja 

acabar com a disciplinaridade e ou a especialização. Ela apenas nos alerta 

quanto à super ou hiperespecialização e quanto às implicações do trabalho 

focado em uma disciplina isolada. Na era planetária em que estamos vivendo, 
                                                 
6 “O bater de asas de uma borboleta no pacífico pode ser responsável pelo aparecimento de 
um tufão do outro lado do planeta. O chamado efeito borboleta, embora ilustrativo, explica o 
que cientistas chamam de teoria do caos – princípio que afirma que um pequeno evento pode 
ter consequências imprevisíveis, pois o resultado final é determinado por ações interligadas de 
forma quase aleatória”. Fonte: www.info.abril.com.br/noticias/ciencia/... Acesso em 13 de 
agosto de 2011. 
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é imprescindível saber situar as informações recebidas levando em conta o 

contexto geográfico, social, cultural, histórico, etc., a partir da demonstração de 

novas formas de reflexão, de criticidade, de solidariedade e cooperação nas 

relações humanas; de interação com o meio, com o outro e com o próprio 

indivíduo. Do mesmo modo, sob a ótica da complexidade, a formação docente 

necessita reconhecer “os aspectos físicos, biológicos, mentais, psicológicos, 

estéticos, culturais, sociais e espirituais, entre outros” (Behrens e Oliari, 2007, 

p. 64); ou seja, reconhecer os aspectos emocionais, intuitivos e racionais, que 

estão, articuladamente, envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

Em outras palavras, resgatar o aluno como ser humano, por meio de 

uma compreensão ampliada das pessoas no ambiente escolar como seres 

humanos, compartilhando um espaço sócio-histórico-afetivo. No paradigma 

tradicional, o professor sabe tudo e o aluno está no espaço escolar para 

aprender, numa pretensão de que é o professor que ensina tudo ao aluno. No 

paradigma complexo, há uma necessidade de reformar o pensamento, de 

valorizar a aptidão do ser humano para organizar o conhecimento. Morin 

(2005c, p. 21) afirma que, a partir dessa reforma, ressurgiriam as grandes 

finalidades do ensino, que deveriam ser inseparáveis: promover uma “cabeça 

bem-feita” (com ligação dos saberes, a fim de dar-lhes sentido), em lugar de 

uma “cabeça cheia” (com saberes acumulados, empilhados, depósito de 

ensinamentos e conteúdos); ensinar a condição humana, começar a viver; 

ensinar a enfrentar a incerteza, aprender a ser tornar cidadão.   

Nesse sentido, um conhecimento transdisciplinar é fundamental para 

que se possa retomar a complexidade e suas considerações em relação à 

escola, ao cuidado com o ser humano, aos sete saberes necessários à 

educação do futuro (Morin, 2005a) e à formação de professores, buscando a 

compreensão e a prática do pensamento complexo.  

No entender de Nicolescu (2005, p. 2), “a disciplinaridade, a 

pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são as 

quatro flechas de um único e mesmo arco: o do conhecimento”. Nesse sentido, 

uma cultura transdisciplinar, capaz de diminuir as diferentes tensões – 

econômicas, sociais, culturais, espirituais - que possam ameaçar a vida em 

nosso planeta, só é possível com um novo tipo de educação, que considere 

todas as dimensões do ser humano. Nas palavras de Silva (1999, p. 17): 
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É exatamente quando a efetividade encontra-se com a 
afetividade que a transdisciplinaridade cumpre o seu papel de 
auxiliar homens e mulheres a construir um mundo melhor. O 
universo das emoções, exatamente por ser subjetivo, é que 
pode fornecer as justificativas últimas para a avaliação da 
efetividade de um projeto que pretende ser um instrumento de 
religação das pessoas com elas mesmas, com as outras e com 
a natureza ocupada por todas elas. Com esta retroalimentação, 
fecha-se, operacionalmente, o ciclo da pesquisa e abre-se o 
ciclo das possibilidades de mudanças sociais e civilizatórias. 

 

A consciência de que o nosso sistema educacional encontra-se 

defasado em relação às múltiplas e constantes mudanças do mundo moderno 

tem suscitado diversos estudos, colóquios e relatórios. O Relatório Delors 

(Delors et al., 1999), por exemplo, destaca quatro pilares para um novo tipo de 

educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser.  

Na visão transdisciplinar, há uma transrelação, originada em nossa 

própria constituição de seres humanos que une os quatro pilares. Segundo 

Nicolescu (2005, p. 2), conforme indica o prefixo “trans”, é uma relação que 

está ao mesmo tempo “entre”, “através“ e “além“ de qualquer relação de 

aprendizagem.  Essa transrelação funciona como o teto que se sustenta sobre 

os quatro pilares da construção, como uma amarração entre eles. Se um deles 

ceder, toda a construção cai. 

A educação ainda tem privilegiado o conhecimento disciplinar, seguindo 

o paradigma tradicional. Entretanto, uma educação duradoura parece 

necessitar de transdisciplinaridade, especialmente se levarmos em 

consideração o que afirma Nicolescu (2005, p. 11): 

 

A educação transdisciplinar lança uma luz nova sobre uma 
necessidade que se faz sentir cada vez mais intensamente em 
nossos dias: a necessidade de uma educação permanente. 
Com efeito, a educação transdisciplinar, por sua própria 
natureza, deve efetuar-se não apenas nas instituições de 
ensino da escola maternal à Universidade, mas também ao 
longo de toda a vida e em todos os lugares em que vivemos. 

 

Considerando as palavras de Nicolescu (2005), é relevante dizer que a 

docência transdisciplinar requer do educador um alto grau de percepção e de 
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consciência do seu espaço sócio-histórico-cultural e ao mesmo tempo de 

outros espaços sócio-histórico-culturais que coexistem na sociedade atual. 

Moraes (2007, p. 36) propõe que “é necessário competência teórica, clareza 

epistemológica e metodológica e uma consciência transdisciplinar” para 

responder aos grandes desafios dessa sociedade.  

Sob essa perspectiva, Moraes (2007, p. 30) nos revela que o enfoque 

transdisciplinar do conhecimento, passando por diferentes níveis de percepção 

da realidade e de complexidade, pode também transformar-se em uma 

possibilidade para o reencontro do sentido aparente das coisas com o sentido 

consciente, implícito nas coisas, nos processos e nos fenômenos. A partir de 

diálogos, discussões e reflexões, que devem estar presentes nos processos de 

construção do conhecimento, tudo que está implícito pode vir à tona. 

Nesse contexto, em oposição ao paradigma tradicional ou da 

simplificação, os trabalhos de Edgar Morin tornam-se cada vez mais 

proeminentes. Para esse autor (Morin, 2007, p. 36), educar significa trabalhar o 

conhecimento pertinente, ou seja, o conhecimento que permite situar as 

informações que recebemos no seu contexto geográfico, cultural, social, 

histórico a fim de contextualizar um conhecimento particular no conjunto global 

a que ele pertence. 

Desse modo, a complexidade pode ser considerada o tecido de 

acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que 

constituem nosso mundo fenomênico, apresentando-se ainda com os traços 

inquietantes da desordem, da ambiguidade, da incerteza e da incompletude 

(Morin, 2005b, p. 13). Complexidade é uma lente para se ver o mundo, uma 

forma diferente de olhar para o mundo. Não é uma teoria de ensino-

aprendizagem, é mudança de pensamento que, de acordo com Tescarolo 

(2005), pode ser reconhecida tanto na natureza epistemológica do 

conhecimento (complexidade lógica), quanto na própria realidade 

(complexidade ontológica). 

A complexidade também corresponde a uma visão sistêmica da 

realidade. De acordo com o paradigma complexo, sistema é uma associação 

combinatória de elementos diferentes. É o conceito genérico de um novo modo 

de pensar que pode aplicar-se de forma geral na dinâmica que existe dentro de 

um sistema (intra) e em sua relação com outros sistemas (inter). Embora sugira 
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organização e equilíbrio, um sistema apresenta também desordem e 

desequilíbrios, pois nele convivem estruturas e dinâmicas aparentemente 

desencontradas. Nesse sentido, Moraes (2004, p. 151) afirma: 

 

Uma sociedade onde conflui no mesmo espaço a ordem e a 
desordem indica que ela é absolutamente dinâmica e produto 
de relações recursivas entre o todo e as partes, entre o 
indivíduo e o coletivo. 

 

Morin (2005b) nos leva a compreender que a relação entre o todo e as 

partes de um sistema permite recursividade pelo diálogo que existe entre eles. 

Há uma convivência que não é somente a soma das partes para se chegar ao 

todo, como no pensamento tradicional, cartesiano. Existe uma relação 

hologramática, a relação que indica que o todo contém partes, mas pode ser 

mais e menos do que isso, simultaneamente; é a incompletude da totalidade: 

pela parte, é possível se chegar ao todo e pelo todo pode se chegar às partes.  

Os sistemas complexos passam por momentos diferentes que 

repercutem no todo. Como exemplo disso, podemos citar a escola como um 

sistema complexo que precisa passar por profundas transformações que com 

certeza terão repercussão na sociedade como um todo. A escola pode ser 

considerada um sistema social complexo por sua organização, estrutura e 

funcionamento característico, conforme poderemos perceber a seguir. 

 

1.1.3 A escola e a complexidade 

  

A escola apresenta-se como um sistema social complexo, pois sua 

organização e estrutura constituem a história do seu desenvolvimento que, por 

sua vez, representa o resultado das interações entre ela, como sistema, e seu 

entorno social. Um sistema social torna-se mais organizado à medida que sua 

teia de relações torna-se mais estreitamente articulada, possuindo variáveis 

necessárias para descrever seu estado. Quanto mais bem equipado, melhor 

suporta as perturbações que possam surgir.  

A transformação de um sistema social não acontece necessariamente 

de forma gradual e contínua, mas por tensões, desequilíbrios, ordem e 

reorganizações. Todo sistema social possui potencialidade comunitária e de 
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integração humana, porque cada participante é um agente e sujeito dentro do 

sistema e também do entorno social ao mesmo tempo (Tescarolo, 2005, p. 84). 

A escola, como sistema social, é uma totalidade aberta auto-referente; 

seu processo reflexivo permite-lhe um desdobramento autorreflexivo, 

atendendo, nas palavras de Tescarolo (2005, p. 90), “às imposições de 

resiliência e estabilidade estrutural, em um contexto evolutivo”, resultante da 

ameaça permanente sofrida pelo sistema “em razão da tendência universal de 

aumento de entropia7”. Em outras palavras, a escola está em constante 

mudança, influenciada por diversos fatores que estão à sua volta. Mesmo 

sofrendo com esses vários fatores que geram desordem e desequilíbrio como: 

greve de professores, acontecimentos sociais e/ou da comunidade em que está 

inserida, mudanças e/ou imposições institucionais, sociais, governamentais, ela 

precisa organizar-se e reorganizar-se para conseguir manter ou recuperar sua 

estabilidade. A escola também possui uma racionalidade, seu projeto constitui 

sua orientação para uma finalidade resultante do movimento da ação humana 

em seu interior.  

Barreto, A.A. (2008, p. 140) defende uma mediação pedagógica na 

escola que deverá ter como base o pensamento complexo, isto é, deverá ser 

não-linear, integrada por estratégias didáticas e encaminhamentos 

metodológicos imersos em redes de aprendizagem integrada, constituídas de 

vínculos tênues, imperceptíveis que se compõem das inter-relações entre os 

parceiros de uma unidade dinâmica, que refletem sobre os diferentes 

conhecimentos disciplinares e transdisciplinares. 

De acordo com Barreto, A.A. (2008, p. 145), buscando inspiração em 

Moraes & Torre (2007), as redes de aprendizagem integrada podem ser vistas 

como espaços diferenciados de aula em que se desenvolvem práticas 

congruentes com a temática da complexidade, transdisciplinaridade e 

pensamento eco-sistêmico8, contribuindo para a consolidação de uma 

educação comprometida com a cidadania planetária, pautada na sinergia da 

complementaridade, da solidariedade e da revalorização da vida.  

                                                 
7 De acordo com Tescarolo (2005, p. 57), a propriedade da entropia mede a troca de energia 
existente entre os sistemas; é definida como a medida da desordem de um sistema. 
8 Morin (2005b) denomina pensamento complexo, sistêmico e Moraes (2004) prefere 
pensamento eco-sistêmico, dando ênfase na questão ecológica. 
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Do mesmo modo, para essa autora (Barreto, A.A., 2008, p. 144-145), a 

rede de aprendizagem integrada promove não só a articulação genérica da 

escola com a sociedade, mas também de saberes escolares e não-escolares, 

passando a ter um grande poder transformador da própria docência e das 

formas de aprendizagem, gerando formas próprias de produção de 

conhecimento. Isso não significa revolução no ensino, mas transformação 

constante; o mestre deve provocar o questionamento para que o aluno sinta-se 

estimulado a buscar sua formação integral como indivíduo e como ser humano, 

parte de uma sociedade.  

É nessa direção que Morin (2005a) estabelece os sete saberes 

necessários à educação do futuro, visando à superação do reducionismo, 

determinismo e fragmentação da educação. Se esses aspectos não forem 

superados, os esforços de conquista de um ensino de melhor qualidade podem 

se perder. Essa tem sido considerada uma nova e criativa reflexão no contexto 

das discussões que estão sendo feitas sobre a educação para o século XXI. 

 

1.1.3.1 Os sete saberes necessários à educação do f uturo 

 

Vivenciando uma experiência sobre a reforma dos conteúdos do ensino 

secundário na França, Morin (2007) conseguiu refletir para além deles e 

chegou à conclusão de que sete buracos negros (ou núcleos de conhecimento, 

ou sete saberes necessários à educação do futuro) existem em todos os 

sistemas de educação conhecidos. Diante dos desafios e incertezas que 

caracterizam a sociedade atual, os sete saberes necessários à educação do 

futuro propostos por Morin (2007) podem suscitar a revisão de muitas práticas 

pedagógicas. 

O primeiro dos buracos negros é o do conhecimento, diretamente ligado 

à ideia de erro. A ciência nos ensinou a afastar o erro. Carregamos ideias, 

opiniões e conceitos que acreditamos ser imutáveis. É necessário ensinar que 

o conhecimento é uma tradução seguida de uma reconstrução, comportando 

sempre riscos de erros e ilusões. Sob a perspectiva da complexidade, é 

fundamental a abertura a novos pensamentos, a integração do erro como 

elemento constitutivo no processo de construção e reconstrução do 

conhecimento.  
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O segundo buraco negro se relaciona ao conhecimento pertinente. O 

conhecimento implica organização da informação e conexão entre informações, 

conhecimentos, disciplinas. É a contextualização que sempre torna possível o 

conhecimento. É necessário, por isso, situar as informações num contexto 

global e, se possível, num contexto histórico, geográfico, cultural, social, 

superando a ideia de fragmentação tão enraizada em nossa sociedade. 

Ensinar a pertinência é necessário, ou seja, o conhecimento precisa ser ao 

mesmo tempo analítico e sintético das partes religadas ao todo e do todo 

religado às partes.  

O terceiro buraco negro é a condição humana ou a identidade do ser 

humano. Para Morin (2005a, p. 90), “encontramo-nos neste universo e o 

conhecemos na medida em que somos estranhos a ele.” A condição humana é 

uma extraordinária unidade genética, anatômica e cerebral que possibilita a 

diversidade dos indivíduos, suas personalidades, psicologias e culturas. Somos 

sapiens-demens. “A verdadeira complexidade humana só pode ser pensada na 

simultaneidade da unidade e da multiplicidade” (Morin, 2005a, p. 90).  Essa é 

uma concepção complexa do ser humano, que para Morin (2005a) tem 

necessidade de ser estudada na religação dos conhecimentos e das 

disciplinas. Somos indivíduos, espécie e sociedade ao mesmo tempo: a 

trindade que representa e é representada pela realidade humana. 

O quarto buraco negro relaciona-se à compreensão humana. Sem 

dúvida, muitas vezes, é bastante difícil compreender pessoas de culturas 

diferentes da nossa. No entanto, é necessário se ensinar a compreensão de 

uns para com os outros e, também, sobre nossas diferenças. Para isso, é 

preciso compreender a si mesmo, visto que o autoconhecimento é uma 

necessidade interna. O ensino da compreensão é fundamental, pois é 

necessário despertar diante do mal que nos cerca e nos solidarizar com os 

outros membros da sociedade.   

O quinto buraco negro no ensino é a incerteza. De acordo com Morin 

(2005a, p. 99), o que se tem ensinado é a certeza, mas adquirir a incerteza é 

uma das maiores conquistas da consciência. É hora de enfrentar a incerteza e, 

para enfrentá-la, temos apenas dois instrumentos: a consciência do risco e do 

acaso (assumir desafios) e a estratégia (capacidade de modificar o 
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comportamento em função das informações e conhecimentos novos que o 

desenvolvimento da ação nos propicia). 

O sexto buraco negro se relaciona ao que Morin denomina era planetária 

ou identidade terrena. É necessário tomar consciência da expansão 

tecnoeconômica que se propagou por todo o planeta nos últimos séculos, mas 

sem deixar de compreender que “a constituição de uma cidadania terrestre não 

deve ser confundida com mundialização tecnoeconômica” (Morin, 2005a, p. 

100). O planeta terra torna-se cada vez um mundo único, no qual cada uma de 

suas partes relaciona-se cada vez mais intensamente com as outras, 

influenciando-se mutuamente. Do mesmo modo, é uma era em que todos os 

seres humanos encontram-se unidos numa espécie de comunidade cada vez 

maior. 

Por fim, Morin nos apresenta o sétimo buraco negro do ensino que é a 

antropoética, ou a ética em escala humana. Seguindo a complexidade, Morin 

(2005a, p. 102) afirma: 

 

Somos seres humanos e também indivíduos; somos uma 
pequena parte da sociedade e também o fragmento de uma 
espécie. No seio de nossa espécie individual, a sociedade se 
apresenta com sua cultura, normas e leis na nossa própria 
espécie individual. A espécie encontra-se igualmente presente. 
Para que sua reprodução prossiga tem-se necessidade de dois 
indivíduos de sexo diferente. É evidente que a espécie não 
poderia existir sem indivíduos que se juntassem, do mesmo 
modo que a sociedade não existiria sem as interações entre 
eles. Existe, portanto, uma espécie de trindade inseparável. 

 

O ser humano é um ser complexo, autônomo, mas, ao mesmo tempo, 

parte de uma sociedade e da espécie humana, por isso trindade inseparável. 

Ele é uno, uma individualidade que vive em um mundo globalizado, e multi, 

reconhecendo que existe uma grande diversidade de pessoas, de interações, 

de sociedades menores, circundado por incertezas que o envolvem por todos 

os lados. 

Com base nesses buracos negros, considerando-os núcleos de 

conhecimentos ou saberes, Morin (2005a) demonstra a necessidade de 

reformar o ensino. Essa reforma educacional requer um pensamento complexo 

que abandone o reducionismo, a linearidade, a fragmentação e a simplificação. 

Do mesmo modo, é necessário que os educadores eduquem-se, reformando o 
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pensamento, abandonando a visão reducionista do ensino compartimentado e 

buscando identificar e vencer os desafios existentes em si, nos outros e na 

sociedade. 

Nesse sentido, a urgência de uma reforma do pensamento não está 

apenas no que se relaciona ao material, concreto ou simplificado pela visão 

cartesiana ou tradicional, mas ao emocional, social, afetivo, ético, moral, e por 

isso a relevância da auto-heteroecoformação também tecnológica do professor 

(Freire, M.M., 2009), como sujeito planetário (Morin, 2004, Freire, M.M., 2010).  

Considerando o princípio da circularidade ou recursividade (Morin, 

2005b, p. 74), essa reforma está diretamente ligada ao cuidado com o humano: 

eu cuido do outro, porque o outro também cuida ou vai cuidar de mim, não 

porque ele é meu amigo, mas porque somos parte e todo de um mesmo 

planeta, de uma mesma realidade, no sentido amplo da palavra.  

Acompanhando o trabalho de Morin (2007, p. 47) com os sete saberes, 

enfatizo o ensinar a condição humana.  A educação futura poderá tornar-se o 

ensino primeiro e universal, centrado na condição humana. A era planetária 

conduz os seres humanos a uma aventura comum a todos, em que todos 

devem reconhecer-se em sua humanidade comum (como uno) e ao mesmo 

tempo reconhecer a diversidade (como multi) cultural inerente a tudo que é 

humano onde quer que se encontrem. De outro modo, tudo isso significa 

compreender a condição humana indivíduo/sociedade/espécie na 

complexidade do nosso ser. 

Para conhecer o humano é necessário, primeiro, situá-lo no universo, 

incluindo-o nele. Pensando nisso, é importante refletir sobre algumas perguntas 

enfatizadas por Morin (2007, p. 47): “Quem somos?”, que é inseparável de 

“Onde estamos?”, “De onde viemos?”, “Para onde vamos?”. Com essas 

perguntas poderemos questionar nossa posição no mundo e, no campo da 

educação, refletir sobre a posição dos professores nesses cenários e a relação 

de tudo isso com a sua formação docente. 

Com vistas à formação docente, relembro que a complexidade é 

fundamento importante da atividade docente nesse início de milênio. Esse 

princípio complexo, que denomino pilar da minha pesquisa, outorga, no 

entender de Moraes (2008a, p. 164), uma visão mais abrangente do processo 



 45 

de formação, colaborando para a integração de uma vertente emocional nos 

processos educacionais. Nas palavras da autora (Moraes, 2008a, p. 164): 

 

Essa visão dinâmica e integradora proporciona uma nova 
compreensão da formação que passa também a ser entendida 
como mudança, como transformação interior e não apenas 
exterior, ao incorporar habilidades, atitudes, crenças, valores 
além de construir conhecimentos. 

 

Sendo assim, amparada pelo pilar da complexidade passo, a seguir, a 

abordar a formação de professores, outro alicerce que sustenta minha 

pesquisa.  

 

1.2 Formação de Professores  
 

Muitas pesquisas têm sido feitas na área de formação professores 

(Nunes, 2000; Alvareli, 2004; Ifa, 2006; Mayrink, 2007; entre outros). Diversos 

autores têm se dedicado a esse tema (Pérez Gómez, 1990; Prado & Valente, 

2002; Moraes, 2002, 2007; Celani, 2003; Freire, M.M., 2003b; von Staa, 2007), 

sendo um espaço de conhecimento que traz em seu cerne uma pluralidade de 

sentidos para o termo formação. É devido à sua amplitude que, cada vez mais, 

faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas nessa área.  

A prática reflexiva (Dewey, 1959; Schön, 1987, 1995; Pérez Gómez, 

1990), a reflexão crítica (Kemmis, 1987; Freire, P., 1996) e a reflexão 

associada à transformação da prática docente vêm sendo discutidas por 

inúmeros pesquisadores da área (Kincheloe, 1997; Celani, 2003; Freire, M.M., 

2009, entre outros). Esses autores ressaltam a necessidade da introdução de 

mudanças na teoria educacional que embasa a organização espaço-temporal e 

a pedagogia dos cursos de licenciatura, a fim de trazer contribuições teóricas e 

práticas à área para que os professores tenham a possibilidade de refletir 

criticamente sobre sua atuação profissional e seu desenvolvimento profissional 

e pessoal na busca pelo conhecimento. 

No que concerne à reflexão, muitas são as definições utilizadas por 

pesquisadores em Ciências Humanas. Um dos pioneiros e principais 

articuladores do trabalho com reflexão foi Dewey (1959), que aponta para a 

necessidade de formação de docentes que reflitam sobre sua própria 
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experiência concreta vivida, assim como para o uso da reflexão como um 

processo de reconstituição e reconstrução dessa experiência.  

De acordo com Dewey (1959, p. 113), “a melhor maneira de pensar [...] 

é chamada pensamento reflexivo: a espécie de pensamento que consiste em 

examinar mentalmente o assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva”. 

Existem dois fatores fundamentais para o pensar reflexivo: a incerteza, a que 

Dewey (1959, p. 22) denomina “um estado de dúvida, hesitação, perplexidade, 

dificuldade mental”, que dá origem ao ato de pensar; e a investigação, “um ato 

de pesquisa, procura, inquirição, para encontrar material que resolva a dúvida, 

assente e esclareça a perplexidade”. 

Do mesmo modo, Dewey (1959, p. 39-41), apresenta três atitudes 

pessoais que caracterizam a prática reflexiva: 

• espírito aberto: estar pronto a ouvir e admitir opiniões que diferem de 

suas próprias. Estar disposto a reexaminar as fundamentações lógicas que 

sustentam ações tidas como naturais e buscar a origem de possíveis 

problemas ou conflitos.  

• responsabilidade: entender, analisar e saber utilizar possibilidades 

diferentes das já conhecidas, prevendo consequências no âmbito pessoal, 

acadêmico e sócio-político. É examiná-las de um passo projetado, estando 

disposto a adotá-las. 

• envolvimento: empenho e persistência para se engajar no processo 

reflexivo, que além de árduo, inserido em incertezas e conflitos, precisa ser 

muito desejado para ser alcançado. É atirar-se “de todo o coração” (Dewey, 

1959, p. 39). 

Como resultado desse processo reflexivo, a prática rotineira de sala de 

aula pode ser constantemente questionada. Esse processo, por sua vez, faz 

com que o professor seja também um aprendiz na sala de aula, pois ele, 

consciente de sua atuação, estará aprendendo contínua e colaborativamente 

na interação com os alunos. 

Um dos autores que retomou os conceitos de Dewey (1959) foi Schön 

(1987, 1995). Ao falar em reflexão, Schön preocupou-se em relacionar a 

reflexão à ação. Sua principal contribuição está na oposição ao modelo de 

racionalidade técnica, em que a atividade profissional é instrumental, 
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dependente de técnicas, receitas, regras e capacitações, concepção herdada 

do positivismo. Schön (1991, p. 16-21) esclarece que não é possível se 

adequar o modelo da racionalidade técnica às situações da prática do cotidiano 

escolar, visto que essas se apresentam como questões problemáticas que se 

caracterizam por incerteza, desordem e indeterminação.  

De modo geral, no entender de Barreto, A.A. (2008, p.137), o educador 

brasileiro, do século XX, herdou conceitos do pensamento ocidental cartesiano, 

do método racional de Descartes, da concepção positivista, de Augusto Comte 

e da visão mecanicista de mundo, de Isaac Newton. Tais contribuições foram 

relevantes no que concerne ao planejamento e organização do saber. Nessa 

visão, o professor é tratado como técnico ou conhecedor de conteúdo a ser 

ensinado e das regras e técnicas a serem utilizadas. Entretanto, essas ideias 

reforçaram no homem sentimentos e ações excludentes e antiéticas, como a 

competitividade, o preconceito, a hostilidade. 

Sob a perspectiva de Schön, o professor é visto como prático autônomo 

e reflexivo sobre sua própria ação. Para ele (Schön, 1987, 1995), existem três 

modalidades de conhecimento prático: o conhecimento-na-ação, a reflexão-na-

ação e a reflexão-sobre-a-ação. O conhecimento-na-ação mostra o saber fazer; 

a reflexão-na-ação, quando o profissional compreende, reformula e reorganiza 

a sua ação no mesmo momento em que ela acontece e reflexão-sobre-a-ação, 

quando há um distanciamento temporal entre a ação e a reflexão. Tais 

modalidades estão relacionadas ao enquadramento e reenquadramento dos 

problemas e das ambiguidades presentes nas ações dos praticantes, tendo 

como resultado possibilidades de interpretações e a modificação dessas ações.  

A forma de compreender reflexão apresentada por Schön (1987, 1995) é 

muito importante para a formação de profissionais e, mais especificamente, 

para a formação de professores, especialmente no que concerne a 

ressignificação da prática docente. Em suas palavras (Schön, 1987, p. 65): 

 

Quando o profissional reflete-na-ação, em um caso que ele 
percebe como único, prestando atenção ao fenômeno e 
fazendo vir à tona sua compreensão intuitiva dele, sua 
experimentação é, ao mesmo tempo, exploratória, teste de 
ações e teste de hipóteses. As três funções são preenchidas 
pelas mesmas ações. E desse fato deriva o caráter distintivo da 
experimentação na prática. 
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Considerando a enorme contribuição de Dewey e Schön na forma de se 

compreender reflexão, devemos reconhecer que, contudo, falta ênfase na 

criticidade na perspectiva de transformação social, segundo a qual todo 

professor deve reconhecer e questionar sua natureza socialmente construída e 

a maneira pela qual se relaciona com essa natureza, muito além de somente 

refletir sobre suas práticas e incertezas.   

Freire, P. (1996) assevera que na formação permanente de professores 

o momento fundamental é o da reflexão crítica acerca da prática. É preciso 

possibilitar que, voltando-se para si mesma, através da reflexão sobre a 

prática, a curiosidade ingênua9, percebendo-se como tal, vá se tornando crítica. 

Sob a ótica da abordagem crítica, que se preocupa com os interesses sociais, 

culturais e emancipatórios, demandando reflexão crítica sobre a prática, Freire, 

P. (1996, p. 43-44) afirma:  

 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 
fazer. [...] Por isso é que, na formação permanente dos 
professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica 
sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou 
de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio 
discurso teórico, necessário à reflexão crítica tem que ser de tal 
modo concreto que quase se confunda com a prática. O seu 
“distanciamento” epistemológico da prática enquanto objeto de 
sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao máximo (grifos do 
autor). 

 

Formar professores capazes de construir conhecimento em sala de aula, 

desenvolvendo capacidades a partir da prática reflexiva e crítica, abre 

caminhos a discussões sobre as possibilidades de docentes passarem a se ver 

como alguém que pode propor novas e diferentes formas de reflexão sobre sua 

prática e seu contexto de atuação. Essas são discussões relacionadas à 

questão teoria e prática, que podem favorecer a adoção de reflexões 

compartilhadas, questionamentos e auto-questionamentos a respeito de sua 

aplicabilidade e eficácia no contexto específico de cada profissional, de cada 

sala de aula ou espaço educacional como uma força emancipatória (Kemmis, 

1987). 

                                                 
9 Freire, P. (1996, p. 43) chama de ingênua, a prática docente espontânea ou quase 
espontânea, “desarmada”. 
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A reflexão crítica explora conscientemente a natureza social e histórica 

de nossas relações como participantes no processo de ensino-aprendizagem, 

além de levar em conta a relação pensamento e ação. A reflexão crítica, desse 

modo, implica uma ação informada e comprometida envolvendo pensamento 

(teoria formal) e ação (Kincheloe, 1997). Associar essa ação ao pensamento 

complexo em cursos de formação docente pode significar atenuar a 

objetividade e buscar propostas e atitudes que confluam para uma unidade 

mais abrangente no processo de ensino-aprendizagem. 

Penso que é momento de almejar uma formação que possibilite a 

reflexão crítica acerca dos elementos complexos e dos vários aspectos 

interdependentes que atuam na construção do conhecimento; uma formação 

nutrida de fontes teóricas humanizantes que possam tornar a mediação 

pedagógica mais consistente. De acordo com Barreto. A.A. (2008, p. 139), o 

termo mediação sugere “interação, intercâmbio, com a presença de 

interlocutores na ação, que dialogam para trocar, compartilhar e questionar 

ideias e experiências e para criar e recriar em colaboração”. 

Pode ser a hora de não mais pensar em especialização. Sob a 

perspectiva do paradigma tradicional ou da simplificação, esse termo se tornou 

sinônimo de fragmentação e reducionismo. É momento de questionar, com 

base em Morin (2004), se o nosso sistema educacional é capaz de nos educar 

para a era planetária, que reconhece a complementaridade entre os opostos, a 

não linearidade do conhecimento e a interconectividade entre partes e todo. 

Com isso em mente, passo a abordar a formação tecnológica, a partir de 

um olhar complexo, reflexivo e crítico, buscando uma oportunidade de 

vislumbrar novas dimensões para a atuação do professor, que são construídas 

a partir das experiências já desenvolvidas e praticadas durante a sua formação 

docente. A formação tecnológica de professores nesta pesquisa se constitui em 

uma nova vertente da formação que amplia o leque de funções do professor no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

1.2.1 Formação tecnológica de professores  

Discutir a necessidade de se ter uma formação tecnológica significa 

refletir sobre os diferentes aspectos dessa formação e sua relação com 

educação. 
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Ter formação tecnológica não significa simplesmente ser 

instrumentalizado para utilizar as ferramentas tecnológicas e entender em que 

medida isso reflete positivamente na formação profissional. Moraes (2007, p. 

14) afirma que não é “modernizando-se as instalações com novos 

equipamentos ou priorizando esta ou aquela solução tecnológica” que uma 

melhor qualidade na formação docente será alcançada. Formação tecnológica 

envolve aprender a trabalhar com os recursos e ferramentas tecnológicas 

(Internet, computador, ambientes virtuais ou digitais de aprendizagem, fóruns, 

chat, e-mail, etc.), sabendo destiná-los adequadamente para serem utilizados 

em momentos específicos da prática docente. Não é só saber usar, é saber 

como, para que finalidade, por qual razão ou necessidade a tecnologia pode ou 

deve ser utilizada.  

Atualmente muitos autores (Kenski, 2001; Moraes, 2002, 2007, 2008b; 

Oliveira, 2002; Okada, 2003; Freire, M.M., 2003a, 2006c, 2009; Tedesco, 2004; 

Barreto, R.G., 2004, 2006; Lopes, R. P., 2005; Barreto, A.A., 2008, entre 

outros) têm debatido o tema educação e formação tecnológica de professores. 

Essas discussões envolvem questões de mediação, midiatização, teorização, 

novas funções, políticas de formação, novas perspectivas para a educação a 

distância, colaboração, uso de tecnologias de informação e comunicação e 

ambientes digitais de aprendizagem, colaboração, entre outros, todos 

diretamente ligados à formação de professores.  

Ao buscar diretrizes para a formação tecnológica de professores, Freire, 

M.M. (2009, p. 21) esclarece: 

 

Entendida como uma faceta de um processo mais abrangente, 
a formação tecnológica não se distancia da educação de 
profissionais docentes, constituindo-lhe uma vertente e, não, 
um caminho paralelo. 

 

O que se busca com a formação tecnológica, conforme já mencionado 

nesta pesquisa, é uma oportunidade de se vislumbrar novas dimensões para a 

atuação do professor, que são construídas a partir das experiências já 

desenvolvidas e praticadas durante a sua formação. A formação tecnológica de 

professores se constitui em uma possível vertente da formação que amplia o 
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leque de funções do professor no processo de ensino-aprendizagem. Acerca 

dessa questão, Barreto, A.A., (2008, p. 140) assevera: 

 

As formações desenvolvidas em ambientes virtuais de 
aprendizagem requerem um docente com perfil diferente da 
educação presencial, talvez mais lapidado, porque conspira a 
mobilização de outros elementos antes silenciados. Demanda 
uma visão espacial mais ampliada e atenta. Sugere um olhar 
sistêmico e transdisciplinar. 

 

Associando essa visão espacial mais ampliada e atenta ao pensamento 

transdisciplinar, sistêmico e complexo, o professor passa a desenvolver uma 

atitude de constante busca, interação e promoção de mudanças na percepção 

de sua realidade e em sua experiência educativa. Tudo isso dependerá do 

perfil docente que esse professor vem desenvolvendo ao longo do seu 

processo de formação e da qualidade das experiências vivenciadas em seu 

percurso de formação profissional e pessoal.  

Segundo Gatti (2009, p. 114), o ensino-aprendizagem virtual altera não 

só a lógica institucional, mas a própria natureza do trabalho docente, sendo, 

nesse sentido, imprescindível atentar mais para as funções do professor, em 

princípio expandidas na EAD. Nesse sentido, Kenski (2003, p. 93) ressalta: 

 

A nova lógica da sociedade de informação traz o professor 
para o meio do grupo de aprendentes. O professor passa a 
encarar a si mesmo e a seus alunos como uma “equipe de 
trabalho”, com desafios novos e diferenciados a vencer e com 
responsabilidades individuais e coletivas a cumprir. Nesses 
novos agrupamentos de aprendizagem, o respeito mútuo, a 
colaboração e o espírito interno de equipe orientam para a 
aprendizagem de novos comportamentos e atitudes, tanto do 
professor como dos alunos (grifo da autora). 

 

Com a expansão de suas funções, a preocupação com a atualização de 

conhecimentos e práticas e a melhoria do desempenho devem ser algumas 

das principais características de todo profissional e, especialmente, do 

professor (Kenski, 2001, p. 96). Em relação a isso, Almeida (2005, p 190) 

afirma: 

 

Um processo de formação a distância de educadores, 
contextualizado em sua prática de sala de aula e dentro de 
uma abordagem crítico-reflexiva pode ajudar os professores a 
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desenvolverem a criticidade epistemológica em relação à 
própria atuação e à aprendizagem de seus alunos e o 
desenvolvimento da autonomia [...]. 

 

Em se tratando de autonomia, cada ser humano tem autonomia para 

construir sua trajetória, mas “a noção de autonomia humana é complexa já que 

ela depende de condições culturais e sociais” (Morin, 2005b, p. 66). Por isso, 

Morin (2004), sob a ótica da complexidade, afirma que “ensinar a autonomia é 

ensinar a viver e a conhecer os problemas de sua própria vida”. 

No que tange à educação, o desenvolvimento da autonomia poderia ser 

estimulado sempre no aluno, tendo o cuidado de não fazê-lo assumir a 

responsabilidade total pelo sucesso ou fracasso do processo de ensino- 

aprendizagem. A autonomia, nesse caso, deve estar relacionada diretamente 

ao conhecimento que o professor tem do que o aluno já sabe fazer ou é capaz 

de fazer sozinho ou com ajuda. Isso pode ser feito, sem fornecer respostas 

prontas, mas ajudando o aluno a buscá-las por meio de reflexões e 

questionamentos considerando as condições culturais, sociais, educacionais 

que o constituem como um ser autônomo. 

Lessa (2011, comunicação pessoal) afirma que no contexto educacional 

todo professor, que tem uma visão emancipatória de educação, busca conduzir 

seu aluno para a autonomia, como uma atitude positiva, sob uma perspectiva 

social, que considera o espaço social em que se encontra, fazendo aquilo que 

é possível e por isso denomina-a como autonomia situada. Para Morin (2005b, 

p. 66), essa autonomia é relativa, já que: 

 

Para sermos nós mesmos precisamos aprender uma 
linguagem, uma cultura, um saber, e é preciso que esta própria 
cultura seja bastante variada para que possamos escolher no 
estoque das ideias existentes e refletir de maneira autônoma. 
Portanto, esta autonomia se alimenta de dependência: nós 
dependemos de uma educação, de uma linguagem, de uma 
cultura, de uma sociedade, [...]. 

 

Dessa forma, autonomia, pensada a partir da complexidade, apresenta 

um caráter dinâmico e processual, implicando a sua indissociabilidade da ideia 

de dependência ecológica em relação ao meio, da incompletude do ser 

humano historicamente inacabado, em processo constante de vir a ser. Sob 

essa ótica, a autonomia é mesmo relativa (Moraes, 2004, p. 183). 
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Estimular a autonomia e independência na busca por informações pode 

ser, atualmente, um primeiro grande desafio para alguns professores, 

acostumados a conduzir o processo de construção de conhecimento de forma 

fragmentada, linear, sendo regidos por estruturas rígidas e divisões precisas 

entre o ensinar e o aprender.  

Em contribuição à área de formação tecnológica, Lopes, R. P. (2005, p. 

33) apresenta alguns desafios importantes ao professor na reconfiguração da 

sua formação nessa nova sociedade que vem surgindo, sendo eles: 

“ressignificar as palavras aprender e ensinar; reconhecer o ser humano como 

um coletivo auto-organizado, valorizar os sentimentos, as emoções e o 

inconsciente”, a fim de pensar no ser humano como parte integrante de um 

sistema complexo, reconhecendo sua totalidade como indivíduo e sua 

multiplicidade como parte de uma sociedade e de um planeta. 

Como discutido, as novas descobertas e revoluções científicas dão 

suporte a um novo paradigma educacional, o paradigma da Complexidade que 

“propõe uma visão de homem indiviso, participante da construção do 

conhecimento não só pela razão, mas também aliando as emoções, os 

sentimentos e as intuições” (Behrens & Oliari, 2007, p. 63). Esse paradigma 

motiva mudanças e rupturas de ideias que modificam antigos valores, 

provocando uma revisão de conceitos e favorecendo novos olhares e novas 

percepções da realidade que trazem transformações de diversas ordens. 

Para Freire, M.M. (2009, p. 15), “nesse cenário intrincado e em contínua 

transformação surgem novas perspectivas educacionais e, consequentemente, 

novos papéis e responsabilidades são atribuídos a professores e alunos”. No 

que concerne formação tecnológica, Prado & Valente (2002, p. 31) enfatizam: 

 

A formação não pode restringir-se à passagem de informações 
sobre o uso pedagógico da informática. Ela deve acontecer 
contemplando o cotidiano do professor, de modo que a sua 
própria experiência no uso da informática na sua prática 
pedagógica seja tratada como objeto de reflexão e de 
construção de conhecimento. 

 

A reflexão sobre as próprias experiências constitui-se num dobrar-se 

sobre si mesmo, sendo uma atitude de investigação que visa ao conhecimento 

e ao desenvolvimento do conhecimento prático. O conhecimento prático se 
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define pelo conhecimento que as pessoas usam quando estão atuando, 

formando e revelando quem a pessoa é. Guimarães (2008), apresentando a 

noção de conhecimento prático, retoma Fenstermacher (1994), para quem o 

conhecimento prático possui um caráter situacional e contextual, além de ser 

de natureza experiencial. Guimarães (2008, p. 823) afirma que: 

 

Referindo-se aos professores, Fenstermacher diz que, no 
ensino, o conhecimento prático é “mais do que technè, mais do 
que saber fazer, é um conceito colectivo relativo à vida mental 
dos professores, aos seus pensamentos, reflexões, propósitos, 
planos, desejos”, incluindo ainda a ideia de experiência vivida 
que vai buscar junto a John Dewey. É precisamente este tipo 
de conhecimento que tem vindo a ocupar lugar de relevo no 
estudo do conhecimento do professor e sobre o qual tem vindo 
a desenvolver-se cada vez mais estudos (...). 
 

O conhecimento prático do professor, ao contrário da racionalidade 

técnica, reconhece que é fundamental levar em conta o contexto social em que 

se está inserido e integrar as novas possibilidades e recursos tecnológicos, a 

exemplo do sistema Moodle, ao desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem.   

Trabalhar com o sistema Moodle denota mais do que simplesmente usar 

um novo software especializado para EAD; ele não é focalizado nesta pesquisa 

como um simples ambiente virtual de aprendizagem a respeito do qual o 

professor precisa simplesmente aprender técnicas de utilização. Seguindo a 

percepção de mundo como complexo, o sistema Moodle é visto como um todo, 

formado por suas ferramentas constituintes, e também como parte, como uma 

tecnologia de informação e comunicação, por exemplo, de um sistema maior, 

servindo, assim, de espaço “ecologizado” (Moraes, 2004, p. 161). Nesse 

sentido, ele é compreendido como o meio em que as interações podem nascer, 

acontecer, sugerindo reflexões críticas sobre possibilidades de construção de 

conhecimento e mesmo sobre possíveis problemas que podem acontecer na 

adoção de uma nova proposta didático-pedagógica por parte do professor na 

sua prática educacional.  

De acordo com Prado & Valente, a modalidade de EAD oferece ótimos 

recursos para o estar junto virtual do professor e seus alunos; tais recursos 
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realçam as interações e o trabalho colaborativo entre eles. Esses autores 

(Prado & Valente, 2002, p. 29) asseveram: 

 

A abordagem do estar junto virtual permite ao professor 
acompanhar e assessorar constantemente o aprendiz, bem 
como, compreender suas estratégias de resolução de 
problemas (Valente, 1999). Esta compreensão é fundamental 
para o professor propor desafios e auxiliar o aluno na atribuição 
de sentido àquilo que está realizando. Assim, o estar junto 
virtual propicia ao professor criar condições de aprendizagem 
significativa para o aluno, para que o mesmo possa construir 
novos conhecimentos (grifo do autor).  

 

Para Moraes (2007, p. 17), para a modalidade a distância, é necessário 

ao professor possuir uma consciência mais organizada, além de uma prática 

reflexiva e crítica. Ao professor cabe trabalhar a sua escuta sensível (Barbier, 

2002, p. 85-103), sendo um indivíduo mais observador dos processos auto-

organizadores de seus alunos e, tornando-se capaz de olhar para eles e 

identificar suas necessidades mais prementes. Acrescento que esse professor, 

num exercício profissional, deve olhar para si, reflexiva e criticamente, 

atentando-se também para o seu processo auto-organizador, sua auto-

heteroecoformação (Freire, M.M., 2009), identificando as suas próprias 

necessidades básicas, as características de sua relação com os outros e com o 

meio em que vive, visando à sua auto-heteroecoformação profissional e 

pessoal. Ao abordar a questão do perfil esperado do docente de hoje, Moraes 

(2007, p. 19) afirma: 

 

Além de ser um professor humanamente sábio, é também um 
sujeito tecnologicamente fluente e capacitado na utilização 
crítica e competente das tecnologias digitais; um sujeito capaz 
de ensinar e de aprender a compartilhar com seus alunos para 
que possa desenvolver um novo fazer e um novo saber mais 
competente, atualizado, construtivo, reflexivo, criativo e ético. 

 

No mesmo sentido, Freire, M.M. (2009, p. 5, 14) acrescenta que novas 

interfaces, práticas e linguagens podem ser pensadas, criando-se 

possibilidades de acesso às novas tecnologias, o que dá ao professor a 

oportunidade de se tornar um pesquisador, que interpreta sua prática com 

reflexão e criticidade.  
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Considerando o exposto, cabe apresentar um importante 

questionamento elaborado por Moraes (2007, p. 28):  

 

Mas qual o tipo de formação docente que será capaz de 
promover a ampliação do nível de consciência dos nossos 
professores, no sentido de possibilitar a vivência de processos 
mais dinâmicos, integradores e transdisciplinares que 
transformam a nossa maneira de ser e de estar no mundo? 

 

Uma alternativa para responder a esse questionamento seria a criação 

de espaços e condições para que a formação (no sentido amplo da palavra) 

aconteça, a partir da vivência de processos mais integrados e integradores de 

aprendizagem e construção do conhecimento. Não se trata, portanto, de tentar 

mudar o sistema primeiramente, por intermédio de regulamentação e reformas 

estruturais. São as pessoas que mudam os sistemas, por meio do 

desenvolvimento de novas experiências vividas que possibilitam novas visões 

críticas e promovem a reforma do pensamento (Morin, 2005c).  

Lynch e Corry (1998) apontam a prática como a melhor forma para 

aprender a usar tecnologias em EAD, por exemplo. Para esses autores, o 

desenvolvimento de habilidades surge com o tempo utilizado em situações 

reais de prática e, portanto, recomendam a participação dos professores como 

alunos ou observadores em contextos que usam estratégias de EAD para que 

depois possam participar de uma turma já existente. Para tanto, eles 

recomendam que os novos professores a distância desenhem e desenvolvam 

uma aula sem a pressão de realmente ter de ministrá-la. Os autores acreditam 

que, passando por todos os passos envolvidos, os professores aprenderão 

muito. Abordando a questão do aprender, Almeida (2003, p. 335) esclarece: 

 

Aprender é planejar; desenvolver ações; receber, selecionar e 
enviar informações; estabelecer conexões; refletir sobre o 
processo em desenvolvimento em conjunto com os pares; 
desenvolver a interaprendizagem, a competência de resolver 
problemas em grupo e a autonomia em relação à busca, ao 
fazer e compreender. As informações são selecionadas, 
organizadas e contextualizadas segundo as expectativas do 
grupo, permitindo estabelecer múltiplas e mútuas relações, 
retroações e recursões, atribuindo-lhes um novo sentido que 
ultrapassa a compreensão individual. 
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Nesse sentido, existem três atitudes pessoais que podem caracterizar a 

prática reflexiva e que permitem ao professor compreender a importância de 

ser parceiro de seus alunos, provocador de novos significados para as 

interações ocorridas, independente de preconceitos, com espírito aberto, com 

responsabilidade para a conquista do entusiasmo e envolvimento.  Como vimos 

anteriormente, Dewey (1959, p. 39-41) as denomina: espírito aberto, 

responsabilidade e envolvimento. Tais atitudes podem despertar o prazer da 

escrita, por exemplo, para expressar o pensamento; da leitura para 

compreender o que o outro pensa, para compartilhar, colaborar. Em suas 

palavras, Dewey (1959, p. 42) destaca que: 

 
As três atitudes mencionadas, [...] são de si mesmas, 
qualidades pessoais, traços de caráter. Não são as únicas 
importantes para o desenvolvimento do hábito de pensar de 
maneira reflexiva. [...] Um hábito completo de pensar é, 
entretanto, mais extenso quanto ao seu fim. Ninguém é capaz 
de pensar em tudo, certamente; ninguém é capaz de pensar 
em alguma coisa, sem experiência e informação sobre ela 
(grifo meu). 

 

Existe no ser humano uma necessidade inerente de experimentar coisas 

novas e de obter informações, de aprender. Cabe aos educadores favorecerem 

a aptidão natural da mente em formular e resolver problemas, em pensar sobre 

os problemas, estimulando a construção colaborativa do conhecimento. Mas, 

alguém só ensina aquilo sobre o que já tem informação ou conhecimento e 

experiência vivida, mesmo que vicariamente. Morin (2007, p. 39) esclarece que 

a todos é fundamental resgatar e estimular “o livre exercício da curiosidade, a 

faculdade mais expandida e a mais viva durante a infância e a adolescência, 

que com frequência a instrução extingue”. 

Almeida (2005, p. 189) assevera que os professores precisam vivenciar 

situações como aprendizes e formadores para que “possam refletir sobre suas 

vivências de modo a tomarem consciência das crenças, dos valores e das 

concepções educacionais subjacentes”. Isso poderá colaborar para que eles 

possam reelaborar suas próprias práticas, vivenciá-las e refletir sobre elas, no 

intuito de depurá-las e melhorá-las constantemente.  

No entender de Oliveira (2002, p. 96, 97), lembrando Belloni (1999), a 

formação tecnológica de professores deve atender a necessidades de 
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atualização desses profissionais em três grandes dimensões: pedagógica, 

tecnológica e didática.  

A dimensão pedagógica está relacionada ao trabalho de orientação, 

aconselhamento e tutoria, incluindo o domínio de conhecimentos relativos aos 

processos de aprendizagem oriundos da psicologia, ciências cognitivas e 

ciências humanas. A dimensão tecnológica abarca as relações entre tecnologia 

e educação, desde a utilização adequada dos meios técnicos disponíveis até a 

produção de materiais pedagógicos fazendo uso desses meios. A dimensão 

didática se relaciona ao conhecimento do professor sobre sua disciplina 

específica, envolvendo também a necessidade de constante atualização.  

De acordo com Kenski (2001, p. 103), tudo isso exige que o professor 

adote uma nova postura, reflexiva e crítica na busca por inovações a fim de 

aproximar de seus alunos as novidades, descobertas, informações e notícias 

orientadas para a efetivação da aprendizagem.  

Para ensinar é imprescindível estar aberto aos novos desafios e às 

novas funções trazidas pela tecnologia, por exemplo, tornando-se, segundo 

Lopes, R. P. (2005, p. 39-41), um professor promotor de ressignificações, 

sensibilidade, com novas atuações. Lopes, R. P. (2005, p. 39-41), do mesmo 

modo, assegura que a nova postura do professor é de um condutor de 

caminhos, que não impõe, mas que colabora com a construção de identidades, 

trabalhando numa perspectiva de co-construção do conhecimento nessa nova 

sociedade digital. Em se tratando de formação tecnológica, Almeida (2003, p. 

334, 335) afirma: 

 

Ensinar em ambientes digitais e interativos de aprendizagem 
significa: organizar situações de aprendizagem, planejar e 
propor atividades; disponibilizar materiais de apoio com o uso 
de múltiplas mídias e linguagens; ter um professor que atue 
como mediador e orientador do aluno, procurando identificar 
suas representações de pensamento; fornecer informações 
relevantes, incentivar a busca de distintas fontes de 
informações e realização de experimentações; provocar a 
reflexão sobre processos e produtos; favorecer a formalização 
de conceitos; propiciar a interaprendizagem e a aprendizagem 
significativa do aluno. 

 

É nessa acepção que Freire, M.M. (2009, p. 21) ressalta a relevância 

dos caminhos reflexivos a serem seguidos pela formação tecnológica. Tais 
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caminhos expõem o professor a novas experiências profissionais, conforme as 

apresentadas por Almeida (2003), por exemplo.  

As pessoas não estão vazias quando entram no processo de 

aprendizagem formal ou escolar. Elas trazem consigo conhecimentos e 

compreensões sobre vários assuntos. É preciso considerar suas informações 

prévias, comparando-as com as novas possibilidades de construção de 

conhecimentos e compreensões e por meio de negociações de sentido, 

incorporar novas estruturas às já existentes.  

No que se refere à formação tecnológica, cabe também se considerar o 

letramento digital como elemento de relevância nessa área. No entender de 

Almeida (2005, p. 174), letramento digital significa:  

 

... domínio e uso da tecnologia de informação e comunicação 
para propiciar ao cidadão a produção crítica de conhecimento, 
com competência para o exercício da cidadania e para inserir-
se criticamente no mundo digital como leitor ativo, produtor e 
emissor de informações. Nessa perspectiva, o letramento 
digital cria condições que favorecem a inclusão crítico-social e 
o desenvolvimento de uma fluência tecnológica que permite 
conectar a educação libertadora com as demandas do mundo 
do trabalho. 

 

Chamo a atenção à fluência tecnológica, citada por Almeida (2005), que 

nos remete à reflexão que cada profissional deve fazer considerando a sua 

nova função como mediador no processo de construção do conhecimento, 

ciente de que novas práticas precisam estar presentes em sua formação 

docente.  

A valorização da interação social, do diálogo com os outros, com o meio 

e consigo, o reconhecimento do aluno e seus saberes, a adequação do uso 

das tecnologias de informação e comunicação e dos recursos tecnológicos 

disponíveis devem ser pensados, reavaliados, questionados e problematizados 

o tempo todo.  

De uma perspectiva complexa, uma formação docente integral deverá 

ser repensada de um modo ainda mais articulado, mais integrado e competente 

(Moraes, 2007, p. 15), e, sobretudo, de forma questionadora e promotora de 

mudanças e de transformação justamente pela urgência em atender às 

premissas da formação tecnológica de professores.  
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Muito além de uma formação docente que se preocupe em formar o 

professor autônomo, criativo, reflexivo e crítico, parece cada vez mais relevante 

se preocupar, também, com os processos internos, auto-organizadores e 

complexos do sujeito docente para o desenvolvimento de todas as suas 

dimensões como ser humano. Seguindo nessa direção, Moraes (2008a, p. 167) 

revela:  

 

Os profissionais da educação necessitam reconhecer a 
integração corpo, mente e espírito, emoção, sentimento e 
pensamento, exercício muscular e respiração cadenciada, 
como fenômenos importantes nos processos de construção do 
conhecimento. 

 

Complementando, Moraes (2008a, p. 214) argumenta que a 

complexidade demanda pensarmos “na articulação adequada e competente 

das diferentes dimensões formadoras envolvidas na formação docente”.  

Tais dimensões seriam constituídas por processos de auto-formação, de 

hetero-formação e de ecoformação (Pineau, 1998). Isso nos remete a uma 

concepção complexa do ser humano, a tríade indivíduo/sociedade/espécie, 

segundo a qual as interações entre indivíduos produzem a sociedade e esta 

retroage sobre os indivíduos (Morin, 2007, p. 105).  

Freire, M.M. (2009, p. 19), em concordância com Moraes (2007, p.26), 

assevera que a auto, hetero e ecoformação são eixos complementares para a 

formação docente, garantindo-lhe uma unidade constitutiva representante de 

sua totalidade. Segundo o pensamento de Freire, M.M. (2009) há uma 

demanda por uma reforma educacional que evoque os princípios da 

complexidade (Morin, 2004, 2005a, 2005b, 2007), sendo promotora de uma 

relação dialógica entre opostos e/ou diferenças. Da mesma forma, para superar 

a ideia de linearidade, simplificação e fragmentação, tão característica do 

pensamento tradicional, torna-se necessária uma relação de recursividade ou 

circularidade entre os eixos complementares, que leve sempre em 

consideração uma interconectividade sistêmica entre o todo e partes. Por 

pensar assim, Freire, M.M. (2009, p.24), sob a ótica do pensamento complexo 

(Morin, 2004, 2005a, 2005b, 2007), considera que o processo formativo pode 

ser imaginado como processo auto-heteroecoformador.  



 61 

Nesse processo, os três construtos – auto, hetero, eco – estão sempre 

agindo em uma simultaneidade e uma interconectividade circular, sem que haja 

predomínio de um em detrimento do outro; ao contrário, um se fortalece pelo 

contato e pela interação com o outro e consigo mesmo. 

Esse pensamento, que valoriza uma interconectividade circular 

constante, conduziu a pesquisadora Freire, M.M. a uma sintetização de sua 

visão sobre formação docente, que inclui a formação tecnológica, definindo-a 

conforme a figura 1, a seguir: 

 
 

 
ação do meio ambiente — presencial e/ou digital — sobre os indivíduos, 

mediada por ferramentas, práticas e linguagens singulares, 
 

                                                            
 

                                                           aliada a uma 
                                                          

 
ação crítico-reflexiva desses indivíduos sobre o meio e sobre os outros 
indivíduos, apropriando-se dessas ferramentas, práticas e linguagens,  

para usá-las, de maneira pertinente e adequada, na 
 construção/co-construção/desconstrução/reconstrução do conhecimento  

e na sua inserção crítica nos mundos presencial e digital,  
como cidadãos geradores, guardiães e intérpretes de informações, 

 
                                                          
                                                    que conduz a uma 
                                                           

 
formação plena do eu como sujeito individual, social e tecnológico. 

 

 
  

Figura 1: Formação Tecnológica como Processo Auto-heteroecoformador (Freire, M.M., 2009, p. 24) 
 

Nesse sentido, Freire, M.M. (2009) fazendo uma nova leitura sobre 

formação docente, incluindo tecnológica, apresenta uma nova proposta de 

construção de conhecimento para a formação docente à qual denomina auto-

heteroecoformação e que apresento e discuto a seguir. 

 

 

1.2.2 Auto-heteroecoformação tecnológica de profess ores  

 

Muitas são as exigências da sociedade atual, como: professores mais 

competentes e alunos mais autônomos no processo de ensino-aprendizagem, 
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qualidades e atitudes pessoais como interesse, envolvimento, paixão, 

paciência, vontade, convicções, criatividade e outras tantas também não 

passíveis de ser padronizadas ou impostas, nem tampouco desenvolvidas em 

cursos e capacitações formais.  

Diante dessas diferentes exigências e condições da sociedade atual, 

com relação ao processo de formação geral e tecnológica de professores, é a 

“pessoa do professor, com seu modo de ser, conviver, interpretar o mundo, que 

passa a estar envolvida na qualidade do trabalho e não apenas cumprimento 

de uma função definida no nível sistêmico” (Gatti, 2009, p. 232). Sob a ótica de 

Pineau (1998): 

  

Entre a ação dos outros (heteroformação) e a do meio 
ambiente (ecoformação), parece existir, ligada a estas últimas 
e dependentes delas, mas à sua maneira, uma terceira força 
de formação, a do eu (autoformação). Uma terceira força que 
torna o decurso da vida mais complexo e que cria um campo 
dialético de tensões, pelo menos tridimensional, rebelde a toda 
simplificação unidimensional. 

 

Para fazer com que as interações entre auto, hetero e ecoformação se 

tornem conscientes e conhecidas é necessário pensar em novas abordagens 

no decorrer da vida, que possibilitem diferentes formas de expressão. 

Autoformação pode ser entendida como um processo formador de si, de 

interiorização pessoal, visando à construção da sua própria experiência de 

vida. Em outras palavras, o sujeito pode aproveitar o contato de uma relação 

heterônoma (com o outro) e/ou uma relação com o meio ambiente 

(ecoformação) para refletir sobre elas como uma contribuição para uma relação 

autônoma de busca de uma compreensão mais aprofundada sobre si. Tudo 

isso pode contribuir para a evolução da consciência humana a fim de atingir 

autonomia pessoal, intelectual, profissional. 

Pineau (1998) considera esses fatores como possibilidades de interação 

vivenciadas pelo indivíduo e desenvolve a teoria tripolar de formação, 

identificando personalização, socialização e ecologização como os três 

movimentos que interferem na formação do indivíduo, originando, 

respectivamente, auto, hetero e ecoformação. A concepção tripolar de 

formação pode ser representada conforme a figura 2:  
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autoformação 

      
           heteroformação              ecoformação                           

 

Figura 2: Concepção Tripolar de Formação (Moraes, 2008a, p. 220) 
 

A teoria tripolar proposta por Pineau (1998) remete ao triângulo da vida 

citado por Ubiratan D’Ambrósio (1998) para quem “a vida é a resolução deste 

triângulo, desta tríade construída pelo indivíduo, sociedade e natureza” 

(Moraes, 2008a, p. 150) num processo de autoformação, heteroformação e 

ecoformação.  

No entender de Moraes (2008a, p. 219), “esse triplo nível de consciência 

corresponde ao que acontece em cada nível de formação explicitado”, sendo 

que a realidade abarca a compreensão de sua multidimensionalidade e 

multirreferencialidade.  

Moraes (2007, p. 25), com respaldo em Pineau (2006), afirma que nos 

processos de formação, os três pólos têm a mesma prioridade, nenhum se 

sobrepondo ao outro. No entanto, dependendo do momento existencial de cada 

ser, das condições em que se encontra e das oportunidades oferecidas, uma 

dimensão poderá prevalecer sobre a outra. 

Por isso, Moraes (2007, p. 25) reserva, em seu trabalho, uma atenção 

especial à autoformação, visto que ela envolve a dimensão da evolução da 

consciência humana. Moraes (2008a, p. 221) entende que heteroformação e 

ecoformação têm sido mais exploradas, debatidas e estudadas pelos 

profissionais da educação. A autora (Moraes, 2008a, p. 221) acredita que a 

autoformação traz consigo uma questão existencial, a formação do ser docente 

que vai além dos aspectos educacionais e sociais da vida. Nesse sentido, 

autoformação, no entender de Moraes (2007, p. 18), é:  

 

... esta capacidade autoquestionadora, autorreflexiva e 
autotransformadora e, ao mesmo tempo, colaborativa, que o 
levará ao exercício de uma aprendizagem autêntica, [...] 
baseada num esforço reconstrutivo, no qual ele reescreve sua 
própria história, mas ao fazê-la, parte de sua relação consigo 
mesmo e com o outro, com o contexto social no qual está 
inserido. 
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Em se tratando de aprendizagem autêntica, é importante lembrar que se 

o indivíduo não assumir a sua própria formação, questionando-se, refletindo na 

ação e sobre a ação (Schön, 1987, 1995), com criticidade e abertura, não se 

fará sujeito de sua aprendizagem, ou melhor, não alcançará uma 

aprendizagem autêntica.  

Com o intuito de resumir os conceitos contidos nos três pólos 

norteadores de processos formativos do sujeito e, simultaneamente, contrastá-

los, Freire, M.M. (2009, p. 19) elaborou o quadro que apresentado na 

sequência: 

 

  
  
  

  
PPOOLLOOSS      

  
    

AAUUTTOOFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  
(personalização) 

  
HHEETTEERROOFFOORRMMAAÇÇÃÃOO    

(socialização) 

  
EECCOOFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  
(ecologização) 

 

DD
II MM

EE
NN

SS
ÕÕ

EE
SS
  

 

 
  

AAÇÇÃÃOO  

 
Individual 

(ação do indivíduo 
sobre si mesmo) 

 

 
Social 

(ação de indivíduos 
uns sobre outros) 

 
Ambiental 

(ação do meio ambiente  
sobre os indivíduos) 

 
SSUUJJEEIITTOO  

 

 
sujeito individual 

 
Sujeito social 

 
sujeito ecológico 

 
 

OOBBJJEETTOO  DDAA  
FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

 

 
O sujeito  

 
a co-formação  

 

 
a relação entre o humano e 

o ambiental 

 
RREELLAAÇÇÕÕEESS  

 

 
Internas 

(prioritariamente) 
 

 
Externas 

(prioritariamente) 
 

 
Ecológicas 

(prioritariamente) 
 

 

Quadro 1: Concepção Ternária dos Processos Formativos: visão contrastiva  
(Freire, M.M., 2009, p. 19) 

  
 

De acordo com Freire, M.M. (2009), esse quadro permite visualizar a 

contínua inseparabilidade que, segundo Pineau (1998), faz a interligação entre 

os construtos nos quais se fundamenta a teoria tripolar de formação. No 

entender de Freire, M.M. (2009, p. 19-20), eles são como “partes essenciais de 

um todo sempre inconcluso, que se articulam e alternam continuamente, mas 

que podem assumir uma centralidade relativa em algum momento do processo 

de formação”. 

Freire, M.M. (2009, p. 19), com base em Moraes (2007, p. 26), esclarece 

que, a formação docente, traz em seus três eixos integrantes, – autoformação, 

heteroformação e ecoformação –, o seu cerne principal ou desenho de sua 
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totalidade, nascendo uma complementaridade essencial da formação docente 

da dinâmica operacional entre eles. A autora (Freire, M.M., 2009, p. 20), sob a 

ótica do pensamento complexo (Morin, 2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2007, 

2008), utiliza a nomeação única – auto-heteroecoformação –, enfatizando a 

interconectividade e simultaneidade dos três constituintes (auto, hetero, eco) 

que a compõem de modo a libertar a formação de uma visão linear, 

reducionista, fragmentada e simplificadora, dando destaque aos sujeitos e suas 

individualidades (auto), suas inter-relações (hetero) e ao ambiente (eco) em 

que se formam, se desenvolvem e se transformam.  

Dessa forma, a construção de conhecimento do cidadão complexo se dá 

em constante relação consigo (auto), com o outro (hetero) e com a ecologia 

(ecoformação) que o cerca, numa relação de recursividade ou circularidade, 

que considera o homem como parte constituinte de todo, representado pela 

sociedade, fazendo dele, portanto, um cidadão complexo ou da era planetária.  

Segundo Morin (2005a, p. 100), era planetária é uma era em que todos 

os seres humanos se encontram unidos numa espécie de comunidade de 

destinos sobre a Terra. Nesse sentido, Morin (2005b) afirma ser o homem uma 

trindade: indivíduo, membro de uma sociedade e espécie, três elementos 

inseparáveis, visto que “todo desenvolvimento verdadeiramente humano 

significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das 

participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana” 

(Morin, 2005b, p. 55). Sendo assim, com base na complexidade, para uma 

compreensão do ser humano, é necessário considerar sua unidade na 

diversidade, sua diversidade na unidade. 

Nesta pesquisa, a formação docente é pensada considerando a 

autoformação como a habilidade de o professor conduzir o próprio processo de 

desenvolvimento pessoal e profissional; heteroformação, a formação que se dá 

no pólo social, pelo processo de compartilhamento social da formação, 

influenciando e sendo influenciado pelos outros; e ecoformação, a formação 

que se dá na relação do ser humano com o seu meio ambiente. Lembro que 

todas as reflexões que apresento sobre formação de professores, formação 

tecnológica e auto-heteroecoformação tecnológica estão centradas em uma 

visão complexa para a formação docente. Existe, contudo, uma questão de 

suma importância levantada por Moraes (2008a, p. 179), que nos leva a refletir 
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que os educadores atuais não foram ensinados a trabalhar em uma realidade 

vista como complexa, desordenada, indefinida, mutante e incerta sobre a qual 

necessitamos agora voltar nossos esforços. 

Levando esse aspecto em consideração, o processo de formação 

docente deverá ser promotor de mudanças, de transformação, preocupado, 

também, com os processos internos, auto-organizadores e complexos do 

sujeito docente para o desenvolvimento de todas as suas dimensões como ser 

humano. No que concerne às contradições da revolução tecnológica e 

científica, Moraes (2008a, p. 178) assevera: 

 

A espantosa revolução tecnológica e científica produzida pelas 
tecnologias digitais e pelos meios de comunicação, ao mesmo 
tempo em que nos une e nos coloca em contato com o mundo 
e com acontecimentos presenciados quase que 
instantaneamente, também nos engloba e nos restringe, nos 
constrange e nos confina, prisioneiros do conforto e dos 
assentos de nossas cadeiras e poltronas, diminuindo nossos 
contatos pessoais e, ao mesmo tempo, limitando o 
desenvolvimento do pensamento crítico diante de algumas 
barbaridades e hipocrisias de nossa época. 

 

São muitas as contradições e sob essa perspectiva é que todo processo 

de formação profissional e pessoal dos professores deve ser pensado com a 

consciência de que “precisamos de sujeitos com disposição para mudar, para 

viver/conviver em sociedade e aprender a colaborar um com o outro, sempre 

que necessário” (Moraes, 2008a, p. 179). 

De acordo com Sampaio & Leite (1999, p. 29), os profissionais da área 

da educação devem se posicionar, tentando “entender as transformações do 

mundo, produzindo conhecimento pedagógico sobre ele e ajudando o homem a 

ser sujeito da tecnologia”. Mas, o que vem a ser tecnologia? Qual a sua 

verdadeira relação com a educação? 

Na conexão com as novas tecnologias digitais surgem novas 

experiências pedagógicas que podem dar sustentação ao rompimento de 

fronteiras do individualismo pedagógico, ou seja, as novas tecnologias podem 

favorecer a criação de uma forma de interdependência social, que reflete no 

agir pedagógico colaborativamente.  

Com o uso de diferentes recursos tecnológicos no espaço educacional 

podemos edificar possibilidades de interação sócio-pedagógica, ampliando 
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contatos presenciais e/ou virtuais de colaboração que favorecem o pensar além 

do individual. O trabalho em grupo, dessa forma, pode superar o 

desenvolvimento individual e colaborar para a construção do conhecimento de 

forma ampliada e coletiva. 

Tendo discorrido sobre formação docente, passo, assim a abordar as 

novas tecnologias da informação e comunicação em sua relação com a 

educação.  

 

1.3 Tecnologia e Educação  

 

A história da tecnologia é quase tão velha quanto a história da 

humanidade, começando quando os homens iniciaram o uso de ferramentas 

rudimentares para a caça e proteção.   

Em sua relação com a educação, é possível perceber que está havendo 

uma rápida evolução e que há um crescimento vertiginoso no uso de 

tecnologias digitais na educação, em especial em cursos de educação a 

distância. Muitas são as possibilidades que estão sendo geradas a partir do 

uso adequado e comprometido de tecnologias da educação e da construção de 

ambientes digitais de aprendizagem que favorecem a construção do 

conhecimento compartilhado e o desenvolvimento de processos reflexivos.  

A tecnologia, inclusive, tem se tornado grande aliada em contextos 

educacionais de ensino presencial, contribuindo sistematicamente para que 

novas possibilidades de construção de conhecimento e de reflexão possam 

acontecer. O uso das tecnologias de informação e comunicação (conhecidas 

como TIC), por meio de diversos recursos de comunicação, sejam eles 

impressos (livros, periódicos), sonoros (rádio ou áudio-cassete), televisivos 

(vídeos, programas de TV), informáticos (CD-ROM, DVD, software, sistemas 

de gerenciamento de aprendizagem, Internet) tem auxiliado professores e 

alunos na construção do conhecimento. Em relação aos recursos de 

informática, Moraes (2002, p. 5) afirma: 

 

Clicando aqui e ali, novas janelas são abertas, novos links 
desdobram-se, revelam-se, potencializando a navegação em 
um mar de informações, a partir de novos espaços 
hipertextuais cada vez mais interativos, dinâmicos e amigáveis. 
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No entanto, devemos estar atentos para que a aplicação inadequada das 

TIC, utilizadas mecanicamente, seja no ensino presencial ou no virtual, não 

acabe por promover um reforço ao paradigma tradicional.  

Essa tem sido uma preocupação de profissionais que atuam na área, a 

exemplo de Freire, M.M. (2009, p. 13-14), que almeja medidas concretas para a 

viabilização de ações “as quais, por sua vez, repercutam no realinhamento da 

educação às necessidades e expectativas de uma sociedade que, dinâmica e 

sob influências de várias naturezas, também se encontra em processo de 

digitalização”. Do mesmo modo, Moraes (2002, p. 5) alerta: 

 

Grande parte dos cursos online vem fortalecendo o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas instrucionistas, 
tecnologicamente mais sofisticadas, mas política e 
pedagogicamente vazias e empobrecidas. Os atuais usos ou 
mesmo abusos na utilização dessas novas tecnologias na 
educação sinalizam que grande parte desses cursos vem 
arquitetando ambientes que privilegiam os aspectos informativos 
sob a égide do velho paradigma, em detrimento dos aspectos 
construtivos, criativos e reflexivos relacionados ao processo de 
aprendizagem e às questões que envolvem o desenvolvimento 
humano.  

 

Contrariamente, a tecnologia educacional deverá atuar como mais uma 

fonte de experiência de valores humanos superiores associados aos processos 

de construção, desconstrução e reconstrução do conhecimento humano, de 

forma a se repensar, refletir, criticar e reconstruir a consciência como condição 

fundamental para a sobrevivência dos indivíduos nessa sociedade do 

conhecimento em que vivemos.   

Essa sociedade do conhecimento, segundo Moraes (2002, p. 7) demanda 

“sujeitos autônomos, críticos, criativos, eternamente aprendentes. [...] Cabe aos 

educadores levar o indivíduo a aprender, a aprender a pensar e a viver/conviver10 

como cidadãos planetários”. Por isso, muito além de simples ferramentas 

pedagógicas, Moraes (2002, p. 7) revela que: 

 

Além de atuarem como fonte de informações e meio 
comunicacional, essas tecnologias também podem servir para o 

                                                 
10 Para aprofundamentos, consultar Relatório da Comissão Internacional de Educação para o 
século XXI, da UNESCO, presidida por Jacques Delors. 
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desenvolvimento de atividades que facilitem o desenvolvimento 
da autonomia, da solidariedade, da criatividade, da cooperação e 
da parceria, [...].  
 

Novas interações possibilitam a co-construção do conhecimento a partir 

de uma interação sócio-pedagógica de articulação entre o virtual e o presencial 

sintonizados com o novo sentido de ensinar e aprender exigido pela sociedade 

atual. Isso poderá favorecer o reconhecimento da multidimensionalidade e da 

complexidade das diferentes realidades sociais atuais (Moraes, 2008a, p. 219). 

Conforme já apontado, esclareço que, de modo geral, a complexidade 

tem sido considerada a partir de uma carga semântica que traz em seu cerne 

confusão, incerteza, desordem (Morin, 2005b, p. 5). No entanto, nesta 

pesquisa, o exercício do pensamento complexo está diretamente voltado ao 

diálogo de opostos, vistos como complementares, e à negociação de 

significados, de modo a integrar o que pode parecer confusão, incerteza, 

desordem. Portanto, existe aqui uma recusa a ter uma visão mutiladora, 

reducionista e unidimensional, característica do pensamento simplificador, 

linear e fragmentado, característicos do paradigma tradicional. Pensando 

complexamente, apresento as palavras de Delcin (2005, p. 58): 

 

A utilização das novas tecnologias potencializa a 
transformação da ação pedagógica, possibilita a criação de 
novos ambientes cognitivos e isto não está relacionado a 
ambientes informatizados em si mesmos, mas ligado ao 
significado que o homem atribui em razão do uso que faz e do 
que transforma nas relações dos sujeitos envolvidos. Diante 
desta nova visão, a busca de novos caminhos rompe com a 
pedagogia das certezas, dos saberes pré-fixados e reassume a 
pedagogia da pergunta e do acessamento de informações, a 
pedagogia da complexidade, que possibilita aprender a 
trabalhar com a diversidade, a surpresa e a imprevisibilidade. 
 

Sob a perspectiva da complexidade, transformar a ação pedagógica 

pode significar sair do sentido comum, da dualidade do certo e do errado. É 

fazer interagir saberes de diferentes áreas possibilitando aos sujeitos pensarem 

de forma ampla e articulada entre os diferentes campos disciplinares, 

trabalhando com a diversidade e a incerteza de forma transdisciplinar. Muito 

além das fronteiras disciplinares, o uso de tecnologias educacionais, a exemplo 

dos ambientes virtuais de aprendizagem, pode cooperar, do mesmo modo, 



 70 

para que fronteiras espaciais, temporais e curriculares sejam vencidas e novas 

formas de construção coletiva de conhecimento sejam conquistadas. 

Contudo, faz-se urgente, refletir sobre possíveis consequências de 

avanços tão rápidos. Palloff e Pratt (2002, p. 26) alertam: 

 

Os cursos e os programas de ensino por computador surgiram 
tão rapidamente que pouco se pensou no impacto possível de 
método – seja educacional, seja socialmente. Pouco também 
se pensou na necessidade de modificar a abordagem 
educacional; tenta-se utilizar o método de ensino tradicional em 
um ambiente não-tradicional. 

 

Apesar desse alerta ter sido feito há uma década, ainda é fundamental 

considerar que o ser humano está vivendo um momento de profunda crise de 

sentido em função da modificação da relação presencial de contato entre 

professor e aluno e da inovação do contato virtual entre eles. Para confrontar 

essa crise, aos profissionais de educação é necessária a tomada de nova 

postura didático-pedagógica, elaborando modelos de ensino-aprendizagem que 

estejam de acordo com as exigências da sociedade atual, sociedade da 

informação, marcada pelo uso das TIC. Tal postura deverá ser reflexiva e 

crítica, estando os profissionais abertos aos novos desafios para a formação do 

professor em geral e às modificações necessárias de abordagens educacionais 

adotadas para novos espaços de ensino-aprendizagem. 

Não é o simples acesso à tecnologia e, sim, o uso adequado e consciente 

das ferramentas, das TIC e dos ambientes ou mundos virtuais que podem fazer 

brotar a colaboração. Nessa acepção, Moraes (2002, p. 7), citando Lévy (1994), 

enfatiza que tais ferramentas “colaboram para transformação do funcionamento 

social, para a ativação dos processos cognitivos e para a construção de novas 

representações do mundo” especialmente focadas em uma nova modalidade 

educacional, a Educação a Distância que abordo a seguir. 

 

1.3.1 Educação a Distância  

 

A Educação a Distância é a modalidade de ensino-aprendizagem mediada 

por tecnologias de alguma natureza. Contemplando a educação a distância como 

uma vertente da educação, Prado e Valente (2002, p. 29) afirmam: 
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Atualmente, a Educação a Distância (EAD) tem sido considerada 
uma alternativa para o processo educacional, atendendo à 
crescente demanda por mais educação, mais alunos e maior 
carga horária de instrução. Neste sentido, são inúmeras as 
escolas, universidades e centros de formação que oferecem 
cursos a distância e que usam os recursos tecnológicos que 
“entregam” a informação ao aluno, como abordagem broadcast 
ou a virtualização da sala de aula tradicional. Por outro lado, as 
redes telemáticas oferecem ótimos recursos para o estar juntos 
do aprendiz, criando com isso, uma abordagem de EAD que 
enfatiza as interações e o trabalho colaborativo entre os 
participantes (grifo dos autores). 

 

Nesse sentido, a EAD se organiza como mais uma modalidade de 

ensino capaz de ampliar as possibilidades de ensino-aprendizagem. Por um 

lado, constitui-se por orientações que se aplicam igualmente à educação em 

geral. Por outro, pode apresentar uma série de vantagens, como maior 

abrangência no atendimento, facilidades para o aluno adequar seu local, tempo 

e hora de estudo, abrindo oportunidades de integrar alunos de realidades e 

contextos sociais diferenciados, contribuindo significativamente para a 

construção de conhecimento. De acordo com Pontes (2009, p. 19): 

 

Nas origens da moderna EAD, a condição tecnológica sempre 
esteve associada a dois objetivos fundamentais: a superação 
de limitações geográficas, espaciais e temporais, e a 
democratização da educação, como bem público, viabilizando 
a inclusão de parcelas socialmente marginalizadas do sistema 
de ensino convencional. 

 

Várias são as denominações para EAD, como por exemplo: estudo 

aberto, educação não-tradicional, extensão, estudo por contrato, mas nenhuma 

delas serve para descrevê-la com exatidão. Nesta tese, a sigla EAD é 

entendida como Educação a Distância, seguindo o que preconiza Mill (2009, p. 

30-31): 

 

[...] quando o termo EAD é entendido como Educação a 
Distância, agrega-se nele uma visão mais sociointeracionista11, 
destacando o processo de ensino-aprendizagem, o estudante e 
a construção compartilhada do conhecimento, possível pelas 

                                                 
11 Esclareço que esta pesquisa não está presa a uma teoria de aprendizagem, mas a uma 
teoria do conhecimento, conforme explicitado adiante. 
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interações dialógicas entre os diferentes participantes desse 
processo.  

 

Por exemplo, a educação de modo geral e, especificamente, na 

modalidade a distância demanda implementar práticas pedagógicas que 

enfatizem os processos de interação entre todos os participantes, valorizando 

sobretudo o compartilhar de experiências. Sob a perspectiva de Tavares 

(2006), a EAD é uma modalidade de ensino inovadora, capaz de tornar-se: 

 
... um agente de mudanças e transformações das práticas 
pedagógicas, onde o aluno é instrumentalizado para investir 
em sua formação, apropriando-se de conhecimentos, numa 
relação mais dialógica com os professores e alunos, formando 
uma rede colaborativa, em que os aspectos da interatividade 
são reforçados e a autonomia valorizada consideravelmente. 

 

Essa modalidade inovadora pode ser considerada uma forma de se 

expandir o número de vagas na educação superior, o que pode contribuir 

consideravelmente para que milhões de professores da educação básica, antes 

excluídos pela distância física, por exemplo, possam se capacitar para ampliar 

sua formação profissional, por meio do acesso participativo em cursos a 

distância.    

Dessa forma, a EAD se apresenta como uma possibilidade viável de 

construção de conhecimento, num contexto educacional diferenciado, no qual o 

aluno em sua interação com o professor se constitui, também, como 

responsável pelo processo de ensino-aprendizagem estabelecido e pela 

construção de novos conhecimentos.  

Em 1995, um grupo de educadores interessados em educação a 

distância e em novas tecnologias de aprendizagem criou a ABED12, Associação 

Brasileira de Educação a Distância, uma sociedade científica, sem fins 

lucrativos, voltada para o desenvolvimento da educação aberta, flexível e a 

distância. A ABED tem como missão “contribuir para o desenvolvimento de 

conceitos, métodos e técnicas que promovam a educação aberta flexível e a 

distância, visando ao acesso de todos os brasileiros à educação”. Dentre os 

objetivos traçados por ela, destaco: 

                                                 
12 Fonte: http://www2.abed.org.br/institucional.asp?Institucional_ID=1 Acesso em 08 de julho de 
2010. 
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• estimular a prática e o desenvolvimento de projetos em educação 

a distância em todas as suas formas; 

• apoiar a "indústria do conhecimento" do país, procurando reduzir 

as desigualdades causadas pelo isolamento e pela distância dos grandes 

centros urbanos; 

• fomentar o espírito de abertura, de criatividade, de inovação, de 

credibilidade e de experimentação na prática da educação a distância.  

 

A ABED destaca várias definições possíveis para EAD, sendo que todas 

têm um consenso mínimo de que EAD é a modalidade de educação em que as 

atividades de ensino-aprendizagem são desenvolvidas majoritariamente (e 

em bom número de casos, exclusivamente) sem que alunos e professores 

estejam presentes no mesmo lugar à mesma hora (Decreto federal 5.622 de 

19/12/2005). A EAD utiliza diversos meios de comunicação, isolados ou 

combinados como, por exemplo: material impresso distribuído pelo correio, 

transmissão de rádio ou TV, fitas de áudio ou de vídeo, sistemas de 

teleconferência ou videoconferência, telefone, redes de computadores.  

A legislação brasileira sobre EAD é composta pela Constituição Federal, 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação bem como portarias, resoluções e 

normas do Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais de Educação. 

A Educação a Distância no Brasil foi normatizada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394 de 20 de dezembro de 1996), pelo 

Decreto n. 2494, de 10 de fevereiro de 1998 (publicado no D.O.U. DE 

11/02/98), Decreto n. 2561, de 27 de abril de 1998 (publicado no D.O.U. de 

28/04/98) e pela Portaria Ministerial n. 301, de 07 de abril de 1998 (publicada 

no D.O.U. de 09/04/98).  

Essa legislação, associada às muitas mudanças sociais, culturais e 

tecnológicas pelas quais a nossa sociedade vem passando, afeta diretamente 

a atuação sócio-pedagógica do professor. Para atuar na EAD, por exemplo, 

existe a necessidade de adoção de uma postura didático-pedagógica 

específica, que pressupõe a criação de exemplos de ensino-aprendizagem que 

estejam de acordo com as exigências da sociedade atual, sociedade da 

informação, que tem como marca o uso das TIC.   
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As práticas de EAD são impulsionadas devido a diferentes fatores como 

a flexibilidade do tempo, quebra de barreiras espaciais, e especialmente pelo 

desenvolvimento de atividades a distância com base na interação e na 

produção de conhecimento (Almeida, 2003, p. 330). Tais fatores podem 

suscitar nos alunos motivação pela aprendizagem levando-os a criar seus 

próprios procedimentos na organização do tempo, lugar, envolvimento e forma 

de participação nos estudos. 

Moraes (2007, p.17) adverte, contudo, que modernizar as instalações 

com novos equipamentos ou priorizar soluções tecnológicas não basta para 

melhorar a qualidade na formação docente. Todo o potencial das tecnologias 

digitais e seus ambientes colaborativos necessitam de um profissional de 

educação, um professor que tenha, além de uma prática reflexiva e crítica, uma 

consciência adequadamente elaborada que suscite uma escuta sensível 

(Barbier, 2002). 

Essa escuta sensível se apóia na empatia, em que o universo afetivo, 

imaginário e cognitivo do outro é percebido para se “poder compreender melhor 

as suas atitudes, os seus comportamentos, os seus sistemas de ideias, de 

valores e de símbolos” (Moraes, 2008a, p. 170). Trata-se de uma arte, uma 

forma de se compreender o que acontece dentro do outro sem julgamento, 

comparação ou medida. Nesse sentido, Moraes (2008a, p. 170) afirma que “a 

escuta sensível é também uma estratégia importante para a religação do 

sujeito consigo mesmo, com o outro, com a natureza ou com o sagrado 

presente dentro de cada um de nós”. Oliveira (2002, p. 101) parece concordar 

com esse pensamento ao declarar: 

 

Estamos cientes de que o essencial não é a tecnologia, mas 
uma perspectiva pedagógica que busque a participação, a 
colaboração e as múltiplas conexões entre os aprendentes. 
Portanto, destacamos: um mesmo instrumental pode 
potencializar as competências e habilidades discentes ou 
trabalhar na perspectiva alienante, outorgando-lhes um perfil 
de receptores passivos de informação. Tudo depende da 
competência pedagógica do educador para utilizar essa nova 
ferramenta. Portanto cabe-nos utilizar adequadamente as 
tecnologias digitais, de modo a potencializar essa comunicação 
emancipatória.  
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Com a introdução de novas tecnologias de informação e comunicação e 

a compreensão da relevância da educação a distância para a ampliação do 

alcance da educação em geral, a escola de hoje requer e necessita de um 

profissional mais crítico, criativo, reflexivo que participe e empreenda, para que 

a ação de educar possa ser concebida como meio de desenvolvimento integral 

do aluno a fim de atender às necessidades da sociedade atual, devido aos 

impactos da globalização sobre o panorama que configura a educação e a 

sociedade como um todo. 

Nesse quadro, o professor é visto como agente formador da consciência 

crítica (Freire, P., 1996) e, portanto, cabe a ele dar tratamento crítico aos 

conteúdos trabalhados, engajando seus alunos em questionamentos que os 

façam refletir criticamente; e de forma ampliada, repensar suas próprias ações 

nas interações acontecidas, estimular a curiosidade, a colaboração, a 

resolução de problemas, a busca e a contextualização de informações 

(Moraes, 2002).  Associando a essa visão o pensamento complexo, é o 

professor que, a partir do desenvolvimento de uma atitude de constante busca 

e mudanças na percepção de sua realidade e sua experiência educativa, chega 

a uma autoconsciência ou reflexão crítica (Kemmis, 1987). Tudo isso 

dependerá da qualidade das vivências ocorridas em seu percurso profissional e 

pessoal e do ambiente em que tudo isso acontecerá. 

 

1.3.2 Ambientes Virtuais de Aprendizagem  
 

Ambiente é tudo aquilo que envolve pessoas, natureza ou coisas e onde 

se vive ou está. É um conjunto de condições materiais, culturais, que envolve 

uma ou mais pessoas. Em informática, é o conjunto de elementos de hardware 

e software onde os programas são executados13.  

De acordo com Barreto, R.G. (2006, p. 36), ambientes de aprendizagem 

se caracterizam como uma expressão que denomina espaços de 

aprendizagem, na ruptura com o conceito físico e na constituição fora dos 

limites da sala de aula, laboratório de informática, laboratório de EAD e da 

escola, podendo se referir a espaço virtual, ambiente web, comunidade virtual, 

ciberespaço. 

                                                 
13 Fonte: Dicionário Houaiss (2001, p. 183). 
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Ambientes de aprendizagem mediada pelo computador (AAMC) são 

aqueles que utilizam recursos do computador em contextos presenciais, em 

que o professor está em sala de aula com os alunos. Ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA), atualmente também denominados ambientes digitais de 

aprendizagem (ADA) são aqueles que utilizam os recursos do computador, 

basicamente os mesmos utilizados na internet (correio, chat, fóruns, textos, 

imagens, vídeos, links, etc.) com a vantagem de possibilitar a gestão da 

informação de acordo com critérios preestabelecidos por um professor ou uma 

equipe interdisciplinar (Almeida, 2003).  

Entre os ambientes virtuais de aprendizagem, os sistemas de 

gerenciamento de cursos (SGC), também denominados sistemas de 

gerenciamento de aprendizagem (SGA), agregam recursos, linguagens e 

mídias diversas permitindo a socialização entre pessoas e o desenvolvimento 

de interações entre elas. Todas as informações e atividades são dispostas no 

sistema de maneira organizada a fim de alcançar objetivos pré-estabelecidos, 

conforme discutido a seguir. 

Para fundamentar o pensamento que alicerça esta pesquisa em relação 

ao uso de ambientes virtuais de aprendizagem, apresento as palavras de 

Moraes (2008b, p. 35-36): 

 

Um ambiente digital de aprendizagem necessita ser concebido 
como um sistema cognitivo-emocional onde interagem 
diferentes atores, instituições e tecnologias acopladas por meio 
de diferentes linguagens. [...] que levam à construção de uma 
rede de relações que emerge a partir da comunidade digital 
criada. [...] é um espaço físico ou digital que, além de 
disponibilizar os recursos tecnológicos necessários à criação 
do ambiente desejado e colocar os sujeitos diante de objetos 
do conhecimento, necessita, acima de tudo, implicá-los em 
processo de aprendizagem que seja significativo para cada um. 
Isso significa concebê-lo, não apenas como um sistema que 
envolve elementos diferentes que interagem, elementos 
pedagógicos, comunicacionais, sociais e afetivos, a partir dos 
quais emerge um feixe de relações constituído por dinâmicas 
operacionais dos sujeitos implicados.  

 

A seguir, será apresentado o SGA Moodle, um ambiente virtual de 

aprendizagem que está sendo amplamente utilizado no Brasil e no mundo e 

que, nesta pesquisa, é usado como o espaço ecologizado onde acontecem as 

interações sociais que geraram as possibilidades de textualização de uma 
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experiência vivida pelo participante. Por isso, realizo antes uma explanação 

sobre sistemas de gerenciamento de aprendizagem devido à pertinência do 

assunto para a minha pesquisa. Faço isso com base em informações coletadas 

no site oficial da comunidade moodle (www.moodle.org). 

Sistemas de gerenciamento de aprendizagem são sistemas que podem 

atuar tanto na Internet como na Intranet, necessitando de um servidor e sendo 

acessados por um navegador web. O professor e os alunos podem acessar o 

sistema de qualquer lugar onde haja um computador com conexão à Internet.  

Segundo Pulino Filho (2005, p. 1), um SGA fornece ferramentas para 

criação de cursos baseados em um sítio web, para os quais somente usuários 

inscritos têm permissão de acesso, se assim o desejar seu administrador 

(profissional responsável pelo SGA). 

Os SGA também apresentam uma multiplicidade de ferramentas que 

podem aumentar a eficácia de um curso, como compartilhamento de materiais 

de estudo, manutenção de discussões síncronas e assíncronas, aplicação de 

testes de avaliação, pesquisas de opinião, enquetes, coleta e revisão de 

tarefas, registro de notas, entre outros.  

A maioria dos SGA fornece ferramentas para publicar, com facilidade, 

textos e outros materiais de estudo. Em lugar de usar um editor HTML e, então, 

enviar o texto para um servidor Internet, usa-se um formulário para publicar 

conteúdos diretamente no sistema.  

Fóruns de discussão e Salas de Bate-papo (chats) se constituem em 

meios de comunicação entre o professor e os alunos. Os fóruns de discussão, 

por serem potencialmente assíncronos, permitem tempo para reflexão antes 

que a participação aconteça e comportam discussões reflexivas por períodos 

de tempo pré-estabelecidos. As salas de bate-papo, por outro lado, por serem 

síncronas, fornecem uma forma de comunicação rápida e instantânea com 

professores, tutores e alunos, podendo ser usadas para discussão ou, até 

mesmo, para uma aula virtual.  

Testes online, pesquisas de opinião e enquetes podem ser corrigidos e 

discutidos instantaneamente. Esses podem ser elementos para permitir que os 

alunos tenham uma rápida auto-avaliação e informação sobre seu desempenho 

no curso. Um professor, ao conduzir um curso sobre um tema pré-definido, 

pode utilizar minitestes para verificar o acompanhamento dos alunos, para 
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mantê-los focados no assunto, aumentando a motivação e o desempenho. 

Um quadro de notas online permite que os alunos tenham informações 

sempre atualizadas sobre seu desempenho em um curso. Notas online 

também facilitam cumprir a determinação de algumas instituições de ensino de 

que não tornem públicas as avaliações dos alunos. Os quadros de notas de um 

SGA permitem, em geral, que os alunos consultem apenas as próprias notas, o 

que garante a privacidade de dados dos participantes. É possível, ainda, baixar 

o quadro de notas para o computador do professor para processamentos mais 

elaborados. Embora seja possível encontrar (ou desenvolver) programas que 

façam este trabalho, um SGA tem essas ferramentas integradas em um mesmo 

ambiente. Nos últimos anos, os SGA experimentaram crescimento e 

amadurecimento rápidos e são, hoje, considerados essenciais em muitos 

espaços educacionais, como faculdades e universidades.  

Embora o formato de ensino-aprendizagem tradicional, presencial, com 

o uso de ferramentas como giz e quadro, continue a ser eficaz, o uso das 

ferramentas tecnológicas abre novas possibilidades de aprendizagem que não 

eram imagináveis até poucos anos atrás.  

Pesquisas têm sido feitas no intuito de combinar aprendizagem 

presencial e virtual; é o ambiente virtual servindo como suporte à 

aprendizagem presencial. Cursos híbridos combinam o melhor dos dois 

espaços sócio-histórico-culturais e educacionais. Diversas são as razões que 

podem ser consideradas para se utilizar ambientes SGA, devido à 

disponibilização de uma série de recursos, síncronos e assíncronos, que dão 

suporte ao processo de aprendizagem, permitindo seu planejamento, 

implementação e avaliação. Dentre elas, com base em Pulino Filho (2005, p. 

4), podemos dizer que: 

 

• Os alunos (especialmente os de curso superior) têm, hoje, um grau de 

inclusão digital muito maior devido aos sistemas de comunicação14 e se 

sentem à vontade em um SGA; 

• Aumenta cada vez mais o número de alunos que trabalha. Em alguns 

países, a média semanal de trabalho dos alunos que estão em cursos 

                                                 
14  Orkut, MSN, as Redes Sociais e Internet em geral. 
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superiores chega a 20 horas. Com ambientes virtuais de aprendizagem 

os alunos podem adequar as atividades e tarefas de um curso aos seus 

horários de trabalho; 

• Quando bem utilizado, um SGA pode tornar as aulas mais eficazes e 

agradáveis, visto que uma enorme possibilidade de construção 

colaborativa do conhecimento, em que todos são responsáveis, é 

aberta. Ter parte do curso realizada no ambiente virtual de 

aprendizagem favorece uma interação mais enriquecida para 

explorações e aprofundamentos de novas formas de ensinar e aprender. 

 

As afirmações de Pulino Filho (2005), apresentadas anteriormente, 

podem ser mesmo interessantes, no entanto, fazem generalizações que podem 

ser consideradas muito fortes, uma vez que nem sempre os alunos se sentem 

à vontade para utilizar uma ferramenta ou SGA, por exemplo. Realmente, em 

muitos casos, os alunos ou as pessoas, em geral, sentem-se à vontade para 

interagirem nas redes sociais. Por outro lado, existe grande resistência à 

utilização dos SGA, a exemplo do próprio Moodle por parte de alunos e, 

também, de professores, o que é mostrado pelo grande número de cursos a 

distância que não se estabelecem. Seria desejável que essas afirmações 

pudessem ser feitas com mais tranquilidade.    

Há pouco tempo, muitos sistemas eram projetados para uso pessoal ou 

para uso de um grupo específico e eram comercializados na forma original, 

mostrando-se pouco flexíveis. Dois dos sistemas mais conhecidos, 

Blackboard15 e WebCT16, começaram como projetos para pequenas faculdades 

e se tornaram líderes do mercado comercial, como sistemas de gerenciamento 

proprietário (Pulino Filho, 2005, p. 4).  

                                                 
15 A plataforma Blackboard é um software proprietário, desenvolvido pela Blackboard Inc, um 
provedor de softwares e serviços para educação online. O Blackboard é um LMS (Learning 
Management System) com funcionalidades de instrução e comunicação (BLACKBOARD, 
2005), bastante utilizado por instituições de ensino privadas no Brasil, a exemplo da 
Universidade Católica de Brasília (UCB, 2005), Faculdades COC (ASSIS, VERSUTI, 2005) e 
Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB (ALMEIDA, GARBULHA, ATTA, 2005). 
16 O WebCT é um software proprietário provedor de e-learning para instituições de ensino, 
desenvolvido pela British Columbia University, no Canadá. Já é utilizado em milhares de 
instituições em mais de 70 países. O WebCT hoje pertence à empresa Blackboard (WEBCT, 
2006).   
Fonte: http://www.moodle.ufba.br/mod/book/view.php?id=18148&chapterid=12016/Acesso em 
11 de outubro de 2010. 
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Hoje, os SGA estão mais bem estruturados e fáceis de usar, com 

tecnologia mais acessível aos diferentes usuários, resultante da criação de 

novos mecanismos de interação e colaboração. Podem ser citados como 

exemplos de SGA ou ambientes virtuais de aprendizagem: Aulanet, Teleduc, 

Eproinfo, Moodle, entre outros. A criação de estilos simples de interação com a 

interface do SGA e o uso de novos elementos construtivos da interface 

facilitam a navegação e construção do conhecimento.  

 

1.3.2.1 O sistema Moodle 

 

Moodle é o sistema de gerenciamento de aprendizagem desenhado pelo 

educador e cientista computacional Martin Dougiamas, um australiano 

ocidental, para criar cursos baseados na internet. Moodle, Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, é um open-source software 

(programa livre) elaborado para professores e alunos, totalmente grátis. Ele foi 

criado para atender instituições que não possuam seu próprio sistema. Em 

linguagem coloquial, o verbo to moodle descreve o processo de navegar 

despretensiosamente por algo, enquanto se fazem outras coisas ao mesmo 

tempo.  

Diversas são as denominações dadas ao Moodle. Ele é chamado 

plataforma Moodle, sistema de gerenciamento de curso (SGC) – Course 

Management System (CMS), também conhecido como um Sistema de 

Gerenciamento de Aprendizagem (SGA) – Learning Management System 

(LMS), ou um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Virtual Learning 

Environment (VLE), alocado na web. 

Ao me referir à plataforma Moodle, adoto, nesta tese, a denominação 

sistema Moodle, pois o termo sistema, também me remete à visão sistêmica da 

Complexidade. Em outras palavras, o Moodle é visto, nesta pesquisa, como 

uma “associação combinatória de elementos diferentes” (Morin, 2005b, p. 19), 

pois tem um conjunto de partes, de ferramentas que o compõem, formando um 

todo complexo, em que existe uma tessitura comum de recursos e atividades 

disponibilizados, o que possibilita aos usuários experienciar diferentes formas 

de aprender, conviver e compartilhar conhecimento.  
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O sistema Moodle é uma aplicação de rede grátis que educadores 

podem usar para criar sítios de aprendizagem online. Moodle.org, por exemplo, 

é um sítio comunitário, chamado comunidade Moodle, onde o Moodle é 

elaborado, atualizado e discutido17. 

Nos dias atuais, o sistema de aprendizagem Moodle  é provavelmente o 

nome da ferramenta mais conhecida para o gerenciamento de eLearning 

(aprendizagem eletrônica). Esse sistema já conta com mais de 330 mil usuários 

registrados, em mais de 70 línguas diferentes18.  

Para Pulino Filho (2005, p. 5), a adesão de administradores de 

ambientes de aprendizagem ao Moodle tem acontecido principalmente em 

virtude de ser ele um sistema ou uma fonte aberta, fundamentada em uma forte 

filosofia educacional, com uma comunidade de usuários crescente dia a dia 

que contribui para o desenvolvimento e apoio a novos usuários.   

A expressão fonte aberta mudou para sempre o mundo de 

desenvolvimento de softwares. De acordo com Pulino Filho (2005, p. 5), fonte 

aberta significa que os usuários têm acesso livre ao código fonte do software. 

Para muitos pesquisadores, a expressão código aberto, por isso, parece mais 

pertinente. Pode-se examinar (alterar, ampliar, modificar) o programa ou 

mesmo usar partes dele para aplicações de interesse pessoal. Isso é 

importante, primeiro porque softwares de fonte aberta adotam valores 

acadêmicos de liberdade, avaliação pelos pares e compartilhamento do 

conhecimento. Qualquer pessoa pode fazer o download do Moodle 

gratuitamente, modificar ou acrescentar módulos, corrigir erros, melhorar seu 

desempenho ou simplesmente aprender, observando como outras pessoas 

usam o ambiente e resolvem problemas. 

Em segundo lugar, ao contrário dos sistemas proprietários19, o Moodle 

pode ser instalado sem nenhum custo (em quantos servidores se desejar). 

Ninguém poderá retirá-lo, aumentar os custos de manutenção ou fazer a 

comunidade de usuários pagar por atualizações. Ninguém pode forçar 

atualizações, a compra de ferramentas não desejadas ou determinar quantos 

usuários se pode ou poderá ter em um curso. 

                                                 
17 Fonte: http://www.moodle.org/ Acesso em 08 de julho de 2010. 
18 Fonte: http://www.profissionaisdeweb.com/desenvolvimento/moodle-sua-plataforma-de-
elearning-gratis/ Acesso em 08 de julho de 2010. 
19 Fonte fechada, caros e com necessidade de contrato de manutenção. 
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Originalmente, sem alterações de forma e conteúdo, o Moodle apresenta 

sua página inicial dividida em um esquema de três colunas (acesso, cursos 

disponíveis, calendário), conforme figura 3, a seguir, tanto em sua página de 

abertura como nas telas de abertura dos cursos que venham a ser criados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 3: Tela Padrão de Abertura do Moodle (Pulino Filho, 2005, p. 10) 

 

O administrador do sistema pode alterar o aspecto da tela de abertura 

de acordo com os interesses de adequação para a instituição ou grupo que 

desejar utilizá-la. É possível a utilização de diferentes formas e disposições de 

diagramação, cores, caracteres, imagens, logos e outros. 

Sendo o sistema Moodle um ambiente virtual de aprendizagem, ele 

funciona como uma sala de aula virtual onde professor e alunos podem manter 

participação ativa na construção do conhecimento, podendo se tornar um 

verdadeiro ambiente colaborativo de ensino-aprendizagem. Contudo, faz-se 

necessário a busca de teorias de embasamento, estratégias e interações 

adequadas entre professor e alunos para que a colaboração efetiva e a 

construção colaborativa do conhecimento realmente aconteçam. 

O Moodle é um sistema de gerenciamento de aprendizagem que permite 

a gestão e distribuição de conteúdos online por meio de uma interface web, 

facilitando a comunicação (síncrona ou assíncrona), transmitindo e 
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organizando conteúdos de materiais de apoio a aulas, tanto no ensino 

presencial, semi-presencial ou a distância. Possui ferramentas, denominadas 

recursos e atividades para a disponibilização de conteúdos. Todas as 

características do Moodle favorecem uma atuação marcada pela interação 

necessária entre todos os participantes de um curso. Cabe aos professores e 

aos alunos aprender a articular essas possibilidades.  

Na figura 4, podemos observar uma página do Moodle, já no layout 

adotado pela instituição contexto desta pesquisa, com um quadro (marcado em 

azul claro) aberto, denominado Acrescentar recurso, no qual aparece uma lista 

de recursos disponíveis ao professor, para a organização de sua disciplina:  
 

 
                  Figura 4: Recursos Disponibilizados ao Professor 

 

Observando a figura 5, a seguir, podemos visualizar a mesma página do 

Moodle com o quadro Acrescentar atividades (marcado em azul claro) em 

destaque. Trata-se também de ferramentas disponibilizadas ao professor para 

compor suas aulas: 
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                Figura 5: Atividades Disponibilizadas ao Professor 

 

O Moodle possui uma grande comunidade20 de desenvolvimento, de 

usuários e colaboradores, com ampla participação. Juntos, esses usuários e 

colaboradores podem garantir qualidade, adicionar novos módulos e 

ferramentas e sugerir novas ideias de desenvolvimento do ambiente, 

recomendando modificações, inclusão de novas estratégias para 

desenvolvimento de habilidades, reportando eventuais defeitos, apresentando 

questionamentos e/ou suscitando reflexões.  

Em virtude do fato do ambiente ser de código aberto, muitas pessoas 

podem desenvolver novos módulos e os submeter à apreciação dos 

desenvolvedores e da comunidade. Dougiamas e sua equipe são responsáveis 

pela decisão de aceitar ou não as sugestões dos colaboradores. Esse sistema 

de comunidade colaborativa funciona como um grande departamento de 

desenvolvimento e controle de qualidade, tornando a comunidade Moodle 

indispensável para o sucesso do sistema. Com tantos usuários em todo o 

mundo, sempre há alguém que pode responder a perguntas, dar conselhos e, 

também, criticar o desenvolvimento de novos módulos. 
                                                 
20 Pode-se acessar a comunidade em http://www.moodle.org (em inglês) e no ambiente de 
discussão Moodle brasileiro (no mesmo endereço internet) em português.  
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Pelo exposto, pode-se afirmar que a filosofia pedagógica de valorização 

do processo social de construção do conhecimento de todos que desejarem 

participar da comunidade de desenvolvimento, conforme exemplificado, torna o 

Moodle um espaço de aprendizagem, praticamente, único. 

Quando comparado a ambientes comerciais, o Moodle também tem bom 

desempenho no quesito ferramentas. O quadro 2, elaborado por Pulino Filho 

(2005, p. 7), apresenta comparações entre ferramentas do Moodle (grátis e de 

código aberto) com os ambientes Blackboard e WebCT (sistemas proprietários) 

por meio da qual é possível perceber que o Moodle pode competir com os 

grandes sistemas comerciais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quadro 2: Comparações entre Ferramentas do Blackboard, WebCT e Moodle. 

 

Observando-se o quadro, verificamos que o Moodle tem todas as 

características principais que os dois sistemas comerciais em questão 

possuem, tendo ainda algumas que eles não têm. Por exemplo, a ferramenta 

avaliação entre colegas pode ser uma ferramenta muito interessante para 

promover a interação e o compartilhamento de questionamentos e resultados 

entre os colegas, o que pode influir diretamente no aproveitamento de todos 

em relação a um curso do qual estejam fazendo parte. Do mesmo modo, ao 

observarmos as ferramentas diários e glossário online, dos três ambientes 

apresentados, só o Moodle as tem. 

Ferramenta Blackboard WebCT Moodle 
Compartilhar documentos S S S 

Conteúdo online em html N S S 

Discussões online S S S 

Notas para participação N S S 

Chat online S S S 

Avaliação entre colegas N N S 

Questionários online S S S 

Quadro de notas S S S 

Envio de documentos S S S 

Grupos de trabalho S S S 

Lições com roteiro S S S 

Diários N N S 
Glossário online N N S 
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O quadro 3, a seguir, elaborado por Gerosa (2006, p. 118), mostra uma 

comparação entre as ferramentas encontradas nos sistemas de groupware: 

AulaNet, Teleduc, AVA, WebCT e Moodle, do domínio educacional e 

GroupSystem, YahooGroups, OpenGroupware e BSCW, voltados para o 

trabalho em grupo.  
 

 
Quadro 3: Ferramentas Colaborativas Encontradas em Groupware 

 

Na comparação, que é visualmente possível, a partir do quadro 3, 

apresentado, de modo geral, o sistema Moodle se destaca, possuindo 19 dos 

29 serviços ou ferramentas apresentadas. Em termos de serviço de 

coordenação, o Moodle é o primeiro da lista, possuindo 7 das 9 ferramentas 

apresentadas; em relação aos serviços de cooperação, possui 9 das 13 

ferramentas apresentadas. Somente em relação aos serviços de comunicação 

o Moodle fica em terceiro lugar.  

Essas informações foram listadas por Gerosa (2006, p. 118), que 

realizou, em sua tese de doutorado, uma abordagem de desenvolvimento de 

groupware baseado em componentes concebidos em função do modelo 3C de 

colaboração. No modelo 3C, a colaboração é estudada a partir de serviços de 

comunicação, serviços de coordenação e serviços de cooperação.   



 87 

É possível perceber, assim, que o sistema Moodle possui grande 

potencial a ser explorado pela educação, visto que é um espaço aberto à 

aprendizagem dinâmica e interativa. Ele pode ser útil à promoção de reflexões, 

a questionamentos e ao desenvolvimento de criticidade em todos os 

participantes de uma interação, professor ou aluno. Potencialmente, 

proporciona a colaboração entre todos os participantes, por meio da gama de 

ferramentas que possui. Além de colaborar para a ampliação da EAD, o 

sistema Moodle pode ser um grande auxiliar nas disciplinas presenciais.  

Este capítulo tratou da fundamentação teórica deste trabalho, abordando 

a formação de professores, a formação tecnológica professores, 

especificamente a auto-heteroecoformação tecnológica de professores e as 

novas tecnologias de informação e comunicação, fazendo uma caracterização 

do sistema de gerenciamento de aprendizagem Moodle.  

Pensar a formação de professores com o respaldo da complexidade 

demanda uma mudança profunda de natureza ontológica (no que se refere ao 

ser humano que possui uma natureza comum a todos e, ao mesmo tempo, 

inerente a cada indivíduo), epistemológica (que se pauta nos problemas 

filosóficos relacionados ao conhecimento) e metodológica (Moraes, 2008a, p. 

208). Tudo isso para evitarmos a fragmentação na compreensão do ser 

humano, do conhecimento e da realidade educacional.  

A seguir, no capítulo 2, apresento o suporte metodológico que escolhi 

para orientar esta pesquisa, o contexto, os instrumentos de geração de textos e 

os procedimentos de interpretação. 
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Capítulo 2: METODOLOGIA  

  
 
 

A verdadeira viagem da descoberta 
 não é achar novas terras, 

mas ver o território com novos olhos. 
(Marcel Proust)21. 

 

Neste capítulo, apresento a linha metodológica escolhida, a abordagem 

hermenêutico-fenomenológica, que, considerando a epígrafe, vem se 

constituindo como um novo olhar metodológico, para um território muitas e 

muitas vezes já visitado, o da formação docente. Há vários caminhos que 

podem levar a um território e o que eu percorri é inovador. 

Este capítulo apresenta também o contexto de pesquisa (a instituição e 

o curso Pronen no sistema Moodle), o participante, os instrumentos de geração 

e registro de textos e os procedimentos de interpretação.  

 

2.1 Abordagem hermenêutico-fenomenológica 

 

A linha metodológica adotada para este estudo é a abordagem 

hermenêutico-fenomenológica (van Manen, 1990; Ricoeur, 2002 e Freire, M.M., 

1998, 2003b, 2006a, 2006b, 2007, 2010, prelo). Trata-se de uma modalidade 

de pesquisa qualitativa que visa a descrever e interpretar um fenômeno da 

experiência humana, utilizando uma orientação metodológica que possibilita ao 

pesquisador compreender a natureza do fenômeno investigado. Segundo van 

Manen (1990, p. 7), essa abordagem é originária de duas vertentes ou 

correntes filosóficas: a fenomenologia e a hermenêutica.  

A fenomenologia é uma corrente filosófica e se propõe a descrever 

fenômenos da experiência humana, buscando compreender sua natureza ou o 

significado de uma experiência vivida. A palavra fenomenologia resulta da 

associação das palavras gregas phainesthai, que significa aquilo que se 

mostra, e de logos que significa estudo, se constituindo etimologicamente como 

“o estudo daquilo que se mostra”.   

                                                 
21 Fonte: MARIOTTI, H. (2007). Pensamento complexo: suas aplicações à liderança, à 
aprendizagem e ao desenvolvimento sustentável. Atlas. 
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De acordo com Reale (2006, p. 176), a fenomenologia tem como seu 

precursor ou criador o filósofo Edmund Husserl. Segundo a filosofia de Husserl, 

a fenomenologia se constitui como o método de apreensão da essência das 

coisas, tendo como objeto de estudo o próprio fenômeno, ou seja, as coisas ou 

objetos em si mesmos. No entender de Reale (2006, p. 176), uma investigação 

fenomenológica almeja a interpretação do mundo real a partir da consciência 

do sujeito, tomando por base suas experiências vividas.  

A partir de uma perspectiva fenomenológica, van Manen (1990, p. 5, 42) 

destaca que a possibilidade de investigar implica questionar a forma como as 

pessoas vivem as experiências humanas, buscando conhecer o mundo em que 

habitam. A fenomenologia conduz o pesquisador a, também, envolver-se a fim 

de buscar um entendimento mais profundo da natureza ou significado das 

experiências diárias (van Manen, 1990, p. 9). Em suas palavras (van Manen, 

1990, p. 10):  

 
From a phenomenological point of view, we are less interested 
in the factual status of particular instances: whether something 
actually happened, how often it tends to happen, or how the 
occurence of an experience is related to the prevalence of other 
conditions or events. For example, phenomenology  does not 
ask, “How do these children learn this particular material?” but it 
asks, “What is the nature of the experience of learning (so that I 
can now better understand what this particular learning 
experience is like for these children)?” The essence or nature of 
an experience has been adequately described in language if 
the description reawakens or shows us the lived quality and 
significance of the experience in a fuller or deeper manner.  

 

Em meu entendimento, ao pesquisador interessa o compartilhar de uma 

experiência, pois, a partir desse compartilhamento, reflexões podem ser feitas, 

expandindo a visão que se pode alcançar a respeito de um fenômeno, o que 

contribui para uma compreensão mais aprofundada de sua natureza. É nesse 

sentido que a Fenomenologia, como corrente filosófica, se caracteriza como a 

ciência das essências, isto é, dos modos típicos do surgir e do manifestar-se 

dos fenômenos à consciência (Reale, 2006, p. 182). Do mesmo modo, Reale 

(2006, p. 176) acrescenta: 

 
Tais essências se tornam objeto de estudo se o pesquisador, 
estabelecendo-se na atitude de espectador desinteressado, 
liberta-se das opiniões preconcebidas e, sem se deixar 



 90 

envolver pela banalidade e pelo óbvio, saiba “ver” e consiga 
intuir (e descrever) aquele universal pelo qual um ato é aquilo e 
não outra coisa (grifo do autor). 

 

Pensar ou questionar fenomenologicamente uma experiência vivida é 

meditar, reflexivamente, acerca dos aspectos estruturais ou temáticos daquela 

experiência (van Manen, 1990, p. 78), sendo a fase de sua descrição uma 

oportunidade de interação necessária entre o pesquisador e o texto em que foi 

registrada, para que possa entender as atitudes dos participantes de uma 

pesquisa e as interpretações atribuídas por eles para tais atitudes.  

Apresentada a fenomenologia, passo à caracterização da hermenêutica, 

a outra corrente filosófica que alicerça a abordagem metodológica utilizada 

nesta pesquisa. 

A hermenêutica é a arte da interpretação. A origem etimológica da 

palavra é o verbo grego hermēneuein que significa anunciar, declarar, 

esclarecer, interpretar, traduzir; isto é, significa que algo é tornado 

compreensível ou conduzido à compreensão.  

Hermann (2002) apresenta referências mitológicas que ilustram a 

associação da hermenêutica com a ideia de interpretar, trazer mensagens, 

trazer o oculto, tornando algo compreensível, encontrando um significado mais 

profundo atrás do aparente, do literal. Em suas palavras (Hermann, 2002, p. 

22), “pela tradição hermética, a verdade passa a se identificar com o que não 

está explícito, não é dito ou que é dito de forma obscura e deve ser 

compreendido além do texto”. Sob essa ótica, o deus Hermes tinha a função de 

transformar o não compreensível pela capacidade humana em algo que 

pudesse ser interpretado e, por conseguinte, compreendido. 

Hermann (2002) destaca a importância da contribuição de Dilthey no que 

diz respeito ao saber referente às ciências do espírito. No entendimento de 

Hermann (2002, p. 18), Wilhelm Dilthey (1833-1911) foi um defensor da 

interpretação das expressões essenciais da vida humana o que implica um ato 

de compreender a história, bem diferente da maneira quantitativa utilizada por 

pesquisadores do método científico. 

Freire, M.M. (2007, p. 2), seguindo também as considerações de Dilthey 

(1994), ressalta que a hermenêutica interpreta os textos que representam a 

expressão e o registro da experiência vivida, e que também contribuem para 
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uma compreensão mais aprofundada sobre essa experiência e seu significado.  

No entender de Moustakas (1994, p. 9), a hermenêutica abarca a arte de ler 

um texto com o intuito de compreender a intenção e o significado ocultos em 

sua aparência. Na busca pelo significado da hermenêutica, Hermann (2002, p. 

15) esclarece: 

 
A hermenêutica provém de uma longa tradição humanística, 
relacionada à interpretação dos textos bíblicos, à jurisprudência 
e à filosofia clássica. [...] Na acepção corrente, refere-se à arte 
de extrair sentidos explícitos ou ocultos de textos religiosos, 
jurídicos ou literários. [...] ressurge modernamente no contexto 
de luta contra a pretensão de haver um único caminho à 
verdade. [...] Além do método científico, há outras formas de 
conhecer a realidade. 

 

Por enfatizar que não há um único caminho para se chegar a uma 

verdade, que uma interpretação é apenas uma dentre as diferentes 

possibilidades de interpretação, que a subjetividade interfere na objetividade de 

uma interpretação, que diferentes sujeitos podem ter opiniões diversas sobre 

uma mesma temática, a hermenêutica tornou-se a ciência da interpretação. Em 

meu entender, modernamente, a Hermenêutica poderia ser compreendida 

como uma reação ao Positivismo e à sua tendência à objetividade, à unicidade 

de opinião, à simplificação e à fragmentação do conhecimento.  

van Manen (1990, p. 26) afirma que realizar “um exame interpretativo de 

uma experiência vivida tem a característica metódica de relacionar o particular 

ao universal, a parte ao todo, o episódio à totalidade, a aparência à essência 

de um fenômeno”.  Tudo o que o participante de uma pesquisa apresenta em 

um texto podemos entender como a aparência do fenômeno; ao pesquisador 

cabe buscar compreender sua essência, aquilo que pode se revelar por trás 

dessa aparência. À medida que um texto é interpretado, ele se desprende do 

seu autor e adquire autonomia de sentido que o pesquisador busca 

compreender. Não se trata de entender apenas o que o autor pensa ou relata 

sobre um determinado fenômeno e, sim, compreender o que mais o texto 

revela ou expressa acerca desse fenômeno.  

van Manen (1990, p. 179) denomina hermenêutica como a “teoria e 

prática da interpretação” que pretende compreender o sentido por meio da 

interpretação das experiências vividas pelos seres humanos. Com a 
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hermenêutica, interpretamos tais experiências e buscamos sua compreensão e 

sentido. A compreensão pode ser considerada o estágio mais profundo da 

Hermenêutica: o pesquisador parte de explicações textualizadas, focando num 

entendimento direcionado a uma interpretação que o conduz a uma 

compreensão.  

Em outras palavras, a compreensão acontece a partir de nossos pré-

conceitos (ou pré-juízos), que não são arbitrários, mas muito mais do que 

meros juízos individuais, são a realidade histórica do nosso ser. Hermann 

(2002, p. 44) enfatiza que essa historicidade:  

 
... traz implicações decisivas para a compreensão. A 
compreensão pressupõe pré-compreensão e ela não ocorre 
sem uma projeção que antecipa o sentido. Assim, compreender 
um texto ou uma situação consiste na elaboração de um 
projeto prévio de sentido, que será substituído por novos 
projetos até que opiniões equivocadas sejam superadas. 
Portanto, nunca temos uma compreensão desde já fechada. 
Há a necessidade de se abrir à opinião do outro (expor-se), 
entregar-se ao texto. Essa receptividade é incompatível com 
uma auto-anulação do interprete; ao contrário, uma consciência 
hermenêutica pressupõe a incorporação das opiniões prévias e 
preconceitos por meio dos quais se modula a historicidade. 

 

Para Ricoeur (2008, p. 68), compreender é “compreender-se diante do 

texto” e, nesse sentido, não é uma questão de impor ao texto a capacidade 

finita que cada um possui de compreensão e, sim, de expor-se a ele para 

receber dele um si (a “coisa” do texto). Sendo assim, a interpretação dos textos 

se caracteriza como uma atividade de discernimento, que no entender de 

Ricoeur (2008, p. 25): 

 
... consiste em reconhecer qual a mensagem relativamente 
unívoca que o locutor construiu apoiado na base polissêmica 
do léxico comum. Produzir um discurso relativamente unívoco 
com palavras polissêmicas, identificar essa intenção de 
univocidade na recepção das mensagens, eis o primeiro e mais 
elementar trabalho da interpretação. 

 

Entendo que, dessa forma, compreender um texto significa interpretá-lo, 

buscando encontrar o seu sentido fundamental. Do ponto de vista filosófico, 

para Gadamer (1997), existe uma relação dicotômica entre a parte e o todo em 

todo texto, na sua relação com seu contexto, ou na sua relação com a 
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expressão do participante: “Temos que entender o todo na sua relação com os 

detalhes e os detalhes na sua relação com o todo” (p. 291).  

Sob o viés da complexidade, considerando o operador hologramático, 

isso significa compreender que a parte está no todo e o todo está na parte, mas 

tendo consciência de que o todo pode ser mais e menos do que a soma das 

partes e que as partes podem se constituir em um todo e além dele, como visto 

no capítulo teórico deste estudo. Nesse sentido, a compreensão que se almeja 

ao interpretar um texto não pode aspirar à sua totalidade, visto que a 

interpretação de um texto é sempre permeada por elementos externos a ele, à 

realidade em que ele está inserido, e dependerá também da bagagem teórico-

experiencial do pesquisador que o interpreta. 

Apreendo que, similarmente ao que expressa o pensamento complexo, a 

hermenêutica, sem a pretensão de abarcar verdades absolutas, abre 

possibilidades a várias interpretações para uma mesma experiência vivida. Em 

outras palavras, uma interpretação hermenêutica não visa a uma única versão 

do fenômeno em si; são as diversas possibilidades de interpretá-lo que a 

caracterizam e enriquecem. Interpreto, com base em Ricoeur (2008), que essa 

corrente filosófica reconhece o homem como um ser social que pertence a um 

grupo social e aos discursos apresentados e, por isso, compreende que há 

espaços e formas diferentes de conhecer uma mesma experiência. Nesse 

sentido, o pesquisador estará aberto ao que o texto pode dizer.  

A abordagem hermenêutico-fenomenológica, portanto, é uma 

modalidade de pesquisa que, compreendida sob a perspectiva de Freire, M.M. 

(2003b, 2006a, 2006b, 2007, 2010, prelo), com base em van Manen (1990) e 

Ricoeur (2002), visa a descrever (característico da fenomenologia) e interpretar 

(característico da hermenêutica) um fenômeno da experiência humana, 

mantendo traços de complementaridade que associados originam uma 

concepção metodológica única e intrigante (Freire, M.M., 2007, p. 3). 

Não se trata, dessa forma, de uma simples associação da Hermenêutica 

com a Fenomenologia. Ao se articular as duas vertentes filosóficas, começa a 

nascer uma nova abordagem metodológica com procedimentos que surgem da 

necessidade de se trabalhar com as duas correntes juntas. Para Freire, M.M. 

(2007, p. 4): 
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[...] é possível concluir que uma investigação de natureza 
hermenêutico-fenomenológica busca elaborar uma descrição 
detalhada de um fenômeno, sem perder de vista que esse 
fenômeno é, em si, muito mais intrincado do que qualquer 
interpretação textual possível (van Manen,1990:18). Essa 
postura, associada ao fato de que a abordagem hermenêutico-
fenomenológica investiga o mundo “como ele é” (ibid), permite 
que se defina como objetivo de pesquisa a descrição e 
interpretação de uma ou mais manifestações de um dado 
fenômeno, procurando, por meio da textualização de 
experiências de quem o vivencia, identificar os temas que o 
estruturam, que compõem sua essência e que, portanto, lhe 
conferem identidade. 

 

Freire, M.M. (2007, 2010) propõe usar essas duas correntes filosóficas 

(Hermenêutica e Fenomenologia) com o mesmo peso, a mesma importância, 

sendo ambas qualificadoras da abordagem. Constitui-se, portanto, em uma 

abordagem metodológica que tem como qualidades ser hermenêutica e ser 

fenomenológica ao mesmo tempo, por isso a proposta da grafia com hífen, 

colocando os dois componentes no mesmo plano, com o mesmo valor. Em 

suas palavras, Freire, M.M. (2007, p. 4) explicita que: 

 
[...] influenciada pela perspectiva de van Manen (1990), que 
propõe uma associação entre as duas orientações filosóficas, 
tendo em vista uma alternativa metodológica para as ciências 
humanas, opto por nomear a abordagem que adoto de 
hermenêutico-fenomenológica (Freire, 1998, 2006, 2007), 
intencionalmente hifenizada, para ressaltar o caráter 
indissociável que percebo na intenção de descrever e 
interpretar fenômenos da experiência humana.  

 

A abordagem hermenêutico-fenomenológica pressupõe que o 

pesquisador se sensibilize fenomenologicamente porque um fenômeno se 

manifesta em um determinado contexto, em um momento sócio-histórico e com 

pessoas específicas. Ifa (2006, p. 60) pondera que existem algumas variantes 

que influenciam as experiências vividas:  “o lugar onde nos encontramos, quem 

somos naquele momento, que estado e tempo subjetivos estamos vivendo e, 

finalmente, quais as nossas relações perante os outros, naquele momento”. 

A base dessa metodologia é a experiência vivida, para a qual se buscam 

interpretações possíveis (que podem ou não ser perceptíveis à primeira vista). 

Na minha percepção, o grande desafio da abordagem hermenêutico-

fenomenológica é abrir novas possibilidades de reflexão, de interpretação e re-
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interpretação. O pesquisador está, em todos os momentos, interpretando 

experiências, questionando, refletindo. Ele está vicariamente vivenciando uma 

experiência no momento em que presencia alguém 

contando/relatando/interpretando a experiência que viveu. O pesquisador 

sempre trabalha com interpretações, re-interpretações e, portanto, consegue 

ter novas percepções sobre as experiências vividas. Essas considerações 

baseiam-se, naturalmente, em uma transposição de conceitos filosóficos para o 

contexto da prática, o que sugere reinterpretações de como o ser humano 

concebe o mundo. 

De acordo com Gadamer (1976, p. xviii apud Moustakas, 1994, p. 10): 

 
The hermeneutic process involves a circle through which 
scientific understanding occurs, through which we correct our 
prejudices or set them aside and hear “what the text says to 
us”.  

 

Levando esse processo hermenêutico em consideração e associando-o 

à reflexão teórica que faço sobre os estudos de Ricoeur (2008), considero que 

há uma relação recursiva entre a subjetividade das experiências vividas e a 

objetividade de sua validação. O autor (Ricoeur, 2002, p. 186) assevera que 

“conjeturas e validação estão em uma relação circular, como enfoques 

subjetivo e objetivo do texto”, como proposições que dialogam com as 

validações no chamado círculo hermenêutico.  

Círculo hermenêutico foi uma expressão usada por Heidegger (1994) e 

indica, de acordo com Freire, M.M. (2010), que sob o enfoque hermenêutico, a 

compreensão é circular, no sentido de que o conhecimento se constrói sobre 

uma base prévia, a partir da qual vai se ampliando e se articulando com outros 

conhecimentos, leituras e interpretações, formando um círculo que se expande 

e dá origem a novas interpretações e compreensões. 

Esse processo circular de ir e vir está presente em todo o processo de 

interpretação que caracteriza a abordagem hermenêutico-fenomenológica. 

Trata-se de uma circularidade inconclusa, haja vista que a realidade não é 

linear e suscita um tecer junto que alimente e retroalimente seus elementos 

constitutivos. 

Retomando meu aporte teórico, a complexidade, concordo com Moraes 

(2008a, p. 218) quando afirma: “não podemos ter uma visão estável da 
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realidade, do mundo e da vida, mas uma concepção processual, em que tudo é 

inacabado e transitório, sempre em processo de vir-a-ser”. A abordagem 

hermenêutico-fenomenológica partilha de visão semelhante, sendo que, nesse 

sentido, pesquisas com respaldo metodológico hermenêutico-fenomenológico 

lidam com a descrição e a interpretação de um fenômeno, numa perspectiva de 

dependência das condições em que esse fenômeno acontece, o que não 

permite ao pesquisador se deixar influenciar por ideias pré-concebidas e/ou 

irrefutáveis.  

Freire, M.M. (2010, comunicação pessoal) chama a atenção para uma 

possível relação que pesquisadores podem fazer entre círculo hermenêutico e 

ciclo de validação. Por isso, é fundamental compreender que círculo 

hermenêutico e ciclo de validação não são iguais. Ciclo de validação é um 

procedimento de validação, proposto por van Manen, para dar legitimação às 

interpretações feitas, aos temas encontrados na busca pela compreensão da 

natureza de um fenômeno. Círculo hermenêutico é um círculo que se expande 

à medida que um conhecimento se amplia e se articula com outros 

conhecimentos, leituras e interpretações, possibilitando novas interpretações e 

compreensões. 

O movimento de vai e vem do ciclo de validação traz a validação das 

interpretações fornecidas, sendo uma forma de o pesquisador não se deixar 

levar, apenas, pela sua subjetividade quando interpretar os textos 

documentados. A subjetividade está presente em todas as pesquisas 

qualitativas, haja vista que essas não buscam generalizações ou duplicações; 

cada contexto é um e cada pesquisa é única.  

A abordagem hermenêutico-fenomenológica se assume como pesquisa 

qualitativa, pois investiga os aspectos únicos dos fenômenos que focaliza. Na 

abordagem hermenêutico-fenomenológica, o pesquisador desenvolve sua 

compreensão a partir de texto que os participantes lhe oferecem. É sensível, 

portanto, ao contexto que permite a ele utilizar sua subjetividade, explorando 

detalhes que, em geral, têm importância fundamental ao reconhecimento do 

fenômeno investigado.  

Freire, M.M. (2007) alerta para a função mediadora da textualização em 

relação aos diferentes momentos da interpretação, justamente visando a uma 
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compreensão maior do que significa interpretar um texto ou uma interpretação 

que esteja representada nesse texto. A autora (Freire, M.M., 2007, p. 3) afirma: 

 
Refletindo sobre o papel dos textos em uma abordagem 
hermenêutica de pesquisa e sobre a noção de conversa, como 
entendida por Gadamer, entendo que a textualização das 
experiências vividas pelos participantes de uma investigação 
específica pode ser vista como um instrumento mediador entre 
o momento em que foram compartilhadas, o momento em que 
foram registradas e os vários momentos em que foram 
interpretadas/re-interpretadas, pelo pesquisador e pelos 
participantes, em função do interesse em desvendar um 
determinado fenômeno. 

 

Saber ouvir o texto, reconhecendo-o como instrumento mediador entre 

diferentes momentos de interpretação, procurar compreendê-lo, levando em 

conta historicidades de participante e pesquisador pode se caracterizar como 

uma busca de negociação de significados. Essa busca se evidencia como uma 

tentativa de envolvimento para compreender o que as explicações dadas por 

um participante e as interpretações feitas pelo pesquisador revelam a respeito 

de um fenômeno pesquisado.  

Quando, na interação entre participante(s) e pesquisador(es), existe uma 

intenção genuína compartilhada de negociar e/ou descobrir algo, pode ocorrer 

o que Gadamer (1997) denomina conversa hermenêutica: todos conversam, se 

questionando, explicando e negociando significados, buscando construir 

conhecimento de forma compartilhada a respeito do objeto de investigação. 

Nenhuma linha de pesquisa consegue atender à amplitude, abrangência 

e especificidade dos contextos de produção dos textos, por isso é muito 

relevante lembrar que textos não são neutros – são interpretações. Sendo 

assim, de acordo com van Manen (1990, p. 79), estamos sempre interpretando 

uma interpretação. 

Reitero, portanto, que a abordagem hermenêutico-fenomenológica faz 

uma pesquisa de investigação do mundo real, conforme o fenômeno se 

apresenta na vida real. Sob essa perspectiva, essa abordagem considera o 

contexto, observando variáveis como: tempo, espaço, inclusive pessoas, que 

sempre devem ser interpretadas como fatores que podem interferir na 

experiência vivida.  
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Para Ricoeur (2002), toda verbalização produzida pelos participantes se 

caracteriza como um episódio fugaz. A textualização, por isso, se torna 

fundamental para documentar, para registrar a experiência vivida, que poderá 

ser resgatada em visitas posteriores durante o trabalho de interpretação. Nas 

palavras de Ricoeur (2008, p. 62): “graças à escrita, o ‘mundo’ do texto pode 

fazer explodir o mundo do autor”. 

Esse autor (Ricoeur, 2008, p. 52) enfatiza: 

 
O texto é, para mim, muito mais que um caso particular de 
comunicação inter-humana: é o paradigma do distanciamento 
na comunicação. Por esta razão, revela um caráter 
fundamental da historicidade da experiência humana, a saber, 
que ela é uma comunicação na e pela distância. 

 

van Manen (1990, p. 125), do mesmo modo, considera vital o processo 

de textualização das experiências vividas, visto que “a escrita fixa o 

pensamento no papel”. Entretanto, para esse autor, a relevância da 

textualização não está, apenas, na documentação escrita da experiência vivida, 

mas na ação do pesquisador que registra as descrições acerca do fenômeno 

pesquisado. 

Sinteticamente, são os temas que expressam o que está envolvido na 

experiência interpretada, a essência do fenômeno (van Manen, 1990, p. 87-89). 

van Manen nos convida a examinar qual o significado que a ideia de tema tem 

para a descrição fenomenológica e interpretação nas ciências humanas. Para 

esse autor (van Manen, 1990, p.79):  

 
Phenomenological themes may be understood as the structures 
of  experience. So when we analyze a phenomenon, we are 
trying to determine what the themes are, the experiential 
structures that make up that experience. It would be simplistic, 
however, to think of themes as conceptual formulations or 
categorical statements. After all, it is lived experience that we 
are attempting to describe, and lived experience cannot be 
captured in conceptual abstrations. 

 

Sob essa perspectiva, de acordo com van Manen (1990, p. 87-89), os 

temas são a expressão do que está envolvido na experiência interpretada, 

fazendo alusão, em última instância, à estrutura, à essência do fenômeno em 

foco. Segundo van Manen (1990, p. 107): 
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In determining the universal or essential quality of a theme, our 
concern is to discover aspects or qualities that make a 
phenomenon what it is and without which the phenomenon 
could not be what it is.  

 

Em outras palavras, sob a ótica de van Manen, a síntese 

fenomenológica poderia ser expressa numa frase. Desse modo, o tema poderia 

surgir sob a forma de uma frase ou de um excerto temático.  

Atualmente, sob a perspectiva da abordagem hermenêutico-

fenomenológica, Freire, M.M. (2011, comunicação pessoal) compreende que 

temas revelam a natureza, condensam o sentido que está no texto do 

participante. Freire, M.M. (2007, p. 5) afirma que identificar e articular temas 

não é tarefa fácil de ser atingida imediatamente depois de realizadas poucas 

leituras dos textos. A autora afirma ser essa uma tarefa que demanda tempo e 

aprofundamento nos textos; trata-se de um mergulho interpretativo (Freire, 

M.M., 2007, p. 4) até se chegar a unidades refinadas e ressignificadas durante 

a interpretação e, por fim, a nomeações, a fim de alcançar uma sintonia com os 

textos para que se possa, finalmente, compreender o que expressam. Nesse 

sentido, é o pesquisador que, em seu mergulho interpretativo, busca 

nomeações que revelam a natureza da experiência vivida.   

Textualização, tematização e ciclo de validação constituem o que Freire, 

M.M. (2007, 2010) entende como processos de interpretação ou rotinas de 

organização, interpretação e validação (Freire, M.M., 2006a, 2006b, 2007, 

2010, prelo), sendo entendidos como traços distintivos da abordagem 

hermenêutico-fenomenológico. 

Em uma pesquisa que utiliza a abordagem hermenêutico-

fenomenológica, estuda-se um fenômeno (não estático) da experiência humana 

vivida, conforme já apresentado. Neste caso, o fenômeno a ser investigado é a 

auto-heteroecoformação tecnológica experienciada por um professor atuante 

na plataforma Moodle, procurando identificar os temas que o estruturam, 

compõem a sua essência e lhe dão identidade. 
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2.2 Contexto de Pesquisa 

 

Nesta seção, apresento os elementos constituintes do contexto da 

pesquisa. Começo com a apresentação da instituição, passando pelo curso no 

sistema Moodle e chegando ao participante Antonio22. 

Antes de abordar o contexto, respeitando a resolução do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) 196/96, segundo a qual “toda pesquisa envolvendo 

seres humanos, deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em 

Pesquisa", esclareço que todo o processo referente a esta tese foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – PUC/SP – Sede Campus Monte Alegre que, em Reunião Ordinária 

realizada em 31/08/2009, a aprovou sob o Protocolo de Pesquisa nº 175/2009 

(Anexo 1). 

 

2.2.1 A Instituição 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma instituição particular de Ensino 

Superior, no estado de São Paulo. Na Educação Superior, sua atuação data 

dos anos cinquenta, em diferentes setores de formação acadêmica. Sua 

concepção educacional visa à formação integral e à promoção da pessoa 

humana.  

Com base na necessidade de uma reelaboração dos modelos de ensino-

aprendizagem para atender as exigências da sociedade atual, denominada 

sociedade da informação ou digital, e seguindo o Decreto Federal 5.622 de 

19/12/200523, essa instituição vem implantando a educação a distância (EAD) 

como mais uma modalidade educacional.  

Nessa modalidade de educação, a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino-aprendizagem pode ocorrer com o uso de redes e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas, separados espacial e temporalmente.  
                                                 
22 A fim de preservar a identidade do participante desta pesquisa, utilizo o pseudônimo Antonio 
para me referir a ele. 
23 Esse decreto regulamenta o art. 80 [artigo sobre o ensino a distância] da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br./ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm. Acesso em 
15 de setembro de 2010. 
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Para atender às exigências do mercado e suas próprias necessidades 

imediatas, a instituição criou um Núcleo de Educação a Distância (NEAD), 

identificado como o núcleo responsável pela criação, implementação, 

qualificação, acompanhamento e avaliação contínua de ações em EAD na 

Instituição. A meta do NEAD (Anexo 2) é capacitar o corpo docente para o uso 

apropriado do ambiente virtual de aprendizagem adotado, denominado sistema 

de gerenciamento de aprendizagem (SGA) Moodle, ou plataforma Moodle. É 

também função do NEAD orientar as coordenações e professores na 

elaboração e postagem de material didático, promover cursos livres e de 

extensão que possam responder à demanda atual, bem como orientar e 

acompanhar os alunos na utilização do ambiente virtual de aprendizagem em 

questão. 

Periodicamente, o NEAD realiza curso de capacitação aos professores 

(Anexo 3) a fim de qualificá-los para que possam utilizar as principais 

ferramentas do Moodle, organizar sua disciplina no ambiente virtual e, assim, 

disponibilizar o conteúdo de suas aulas para acompanhamento de seus alunos. 

Como pré-requisito para a participação na curso de capacitação, o professor 

deve saber navegar na Internet, pois o curso é totalmente a distância no 

sistema Moodle, se constituindo numa oportunidade para os professores 

vivenciarem a experiência online como alunos.  

O critério de qualidade utilizado para adotar a plataforma Moodle como o 

ambiente virtual de aprendizagem, segundo o coordenador24 do Pronen, foi o 

da usabilidade. Usabilidade25 é definida como “um conjunto de atributos de 

software relacionado ao esforço necessário para seu uso e para o julgamento 

individual de tal uso por determinado conjunto de usuários” (Ferreira e 

Drummond, 2002). As métricas de usabilidade ou subcaracterísticas são: 

Inteligibilidade, apreensibilidade, operacionalidade e atratividade. De acordo 

                                                 
24 O coordenador do Pronen, embora não seja participante desta pesquisa será citado, em 
alguns momentos, devido à relevância de suas contribuições para as reflexões que teço nesta 
pesquisa.  
25 A ISO 9126 estabelece seis características e respectivas subcaracterísticas de qualidade de 
software: Funcionalidade, Confiabilidade, Usabilidade, Eficência, Manutenibilidade e 
Portabilidade. Foi a primeira norma sobre qualidade de software a definir o termo usabilidade. 
À ISO 9126 seguem outras (ISO 9126-1, 9126-2, 9126-3, 9241, 12119 e 14598) que têm por 
característica fazerem revisões e ampliações do conteúdo proposto por ela. Fonte: 
http://homepages.dcc.ufmg.br/~clarindo/arquivos/disciplinas/eu/material/seminarios-
alunos/normas-iso-kecia-elayne.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2010. 
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com Ferreira e Leite (2003), esse critério determina a facilidade e rapidez com 

que o manuseio de um produto é aprendido, se não provoca erros 

operacionais, se resolve com eficiência as tarefas para as quais foi produzido e 

se o grau de satisfação de seus usuários é alto. 

De acordo com o coordenador do Pronen, ao comparar o Moodle com 

outras plataformas, como o TeleEduc, por exemplo, foi verificado que o 

primeiro, além de apresentar uma melhor usabilidade, também disponibiliza 

ferramentas consideradas mais adequadas aos interesses da instituição. 

Passo, a seguir, ao curso Pronen, apresentando suas características de 

formação e sua adaptação à plataforma Moodle. 

 

2.2.2 O curso no sistema  Moodle  

 

Diferenças sociais, econômicas e culturais, características individuais e 

familiares dos alunos são fatores da condição humana que interagem no 

processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, cabe às instituições de 

Ensino Superior promover o nivelamento26 básico de conhecimentos prévios 

para o aluno se desenvolver, possibilitando oportunidades iguais para aqueles 

que não as tiveram anteriormente, o que ajuda na construção de um ambiente 

acadêmico mais justo e igualitário.  

Um dos mecanismos de nivelamento adotados pela instituição, que se 

caracteriza como o meu contexto de pesquisa, é denominado Programa de 

Nivelamento de Ensino (Pronen). O Pronen se apresenta na forma de 

reafirmação do compromisso social e educacional que a instituição tem com a 

comunidade local e regional, no sentido de colaborar para o desenvolvimento 

dos alunos (graduandos dos cursos de formação acadêmica da instituição), 

como profissionais, como cidadãos e como pessoas. 

O Pronen prevê que, simultaneamente ao efetivo ingresso nas 

disciplinas de formação específica dos respectivos cursos de graduação, o 

aluno que necessitar, deve ter um período de estudos adicionais de 

conhecimentos e conteúdos relacionados à Língua Portuguesa, Fundamentos 

Básicos de Matemática e Introdução à Informática, que poderão auxiliá-lo no 

                                                 
26 Nivelamento é o termo adotado na instituição. 
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campo de formação de seu curso. Esse período de estudos visa a preparar, 

desse modo, o aluno para um desenvolvimento e aproveitamento mais integral 

das disciplinas de formação acadêmica. O critério de seleção dos alunos que 

devem participar do Pronen é estabelecido pelos coordenadores de curso que 

solicitam aos professores dos primeiros anos da graduação que observem o 

aproveitamento dos alunos nas primeiras atividades desenvolvidas em sala de 

aula.  

Durante alguns anos, a instituição realizou o Pronen com aulas 

presenciais, que aconteciam aos sábados, no período da manhã, exigindo dos 

alunos indicados e dos professores, presença física no espaço da instituição – 

o que gerava alguns transtornos e muitas desistências.  

Como a EAD tem se mostrado uma modalidade educacional com grande 

abrangência, facilitando ao aluno adequar tempo, local e horário de estudos, 

conforme sua conveniência e, ao mesmo tempo, sendo capaz de ampliar as 

possibilidades de integrar estudantes oriundos de realidades e contextos 

diversos, num mesmo espaço educacional, a instituição decidiu substituir as 

aulas presenciais por aulas a distância, utilizando, para isso, o Moodle como 

sistema de gerenciamento de aprendizagem. 

O critério utilizado pela instituição para a escolha dos professores para a 

versão virtual do Pronen foi, em primeiro lugar, relacionado à qualificação do 

professor no que diz respeito ao conhecimento do conteúdo a ser postado e, 

em segundo, à disponibilidade de tempo do professor, bem como à importância 

que ele dava ao trabalho desenvolvido pelo Pronen. O fato de o professor ser 

instrumentalizado para o Moodle veio por último, pois a equipe do NEAD se 

disponibilizou a capacitá-lo e proporcionar assistência técnico-pedagógica 

necessária, caso ele não tivesse a formação tecnológica necessária, ainda, 

para a atuação pretendida. 

Almeida (2005, p. 187) afirma que “a necessidade de fluência 

tecnológica para a pessoa participar de atividade a distância com suporte no 

meio digital não pode ser adotada como pré-requisito para a Educação a 

Distância (EAD)”. Esse é um dos itens que contribui para que a EAD tenha 

maior abrangência no acolhimento de diferentes tipos de alunos e contribua 

significativamente para a construção de conhecimento, possibilitada por uma 

ampliação de espaços e de oportunidades de reflexão, de desenvolvimento do 
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pensamento crítico e dos horizontes que antes eram mais limitados por 

questões físico-temporais.  

Com o propósito de dar suporte e possibilitar o comprometimento com a 

EAD, o NEAD da instituição produziu uma série de manuais27, a saber: 

 

1. Manual da Instituição; 

2. Manual do Coordenador; 

3. Manual do Professor Autor; 

4. Manual do Tutor a Distância; 

5. Manual do Tutor Presencial; 

6. Manual do Aluno; 

7. Manual do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

 

Além dos citados acima, a equipe do NEAD produziu um manual 

específico, contendo as funções essenciais pré-estabelecidas para cada 

membro do Pronen, bem como as orientações pertinentes a eles.  

São funções do coordenador:  

a) Responsabilizar-se pelo projeto pedagógico do Pronen, sua implementação 

e acompanhamento; 

b) Responsabilizar-se pelos docentes do curso; 

c) Responsabilizar-se pela justa aplicação de conteúdos, métodos e formas 

adequadas à EAD de cada uma das disciplinas do curso; e 

d) Motivar a participação dos professores e alunos nos espaços de interação; 

 

São funções do tutor: 

a) Promover a interatividade com o coordenador e deste com os professores; 

b) Apresentar ao coordenador e aos professores o ambiente virtual, a 

plataforma Moodle, inscrevendo-os e capacitando-os para o uso adequado 

dessa; 

c) Apresentar aos professores e coordenador o curso, a metodologia, as 

ferramentas e os meios a serem utilizados; e 

d) Responder às solicitações do coordenador e professores; 

                                                 
27 Esses manuais não estão disponibilizados aqui, nesta tese, para garantir a privacidade da 
instituição. 
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São funções do professor:  

a) Escrever com veracidade: como autor do conteúdo de uma determinada 

disciplina é responsável pela veracidade do que escreve, pela autoria do que 

escreve e por citar as fontes com os devidos créditos e direitos autorais; 

b) Apresentar os textos de forma agradável, clara, com linguagem adequada 

aos destinatários e para isso deve observar o manual do professor autor 

elaborado pelo NEAD da instituição; 

c) Responder às solicitações dos alunos; 

d) Motivar a participação dos alunos nos espaços de interação; 

e) Avaliar exercícios enviados pelos alunos; e 

f) Mediar discussões no ambiente virtual. 

 

O critério de indicação do aluno para o Pronen é o resultado de uma 

avaliação diagnóstica de conhecimentos básicos de Língua Portuguesa, 

Matemática e Informática, correspondentes ao Ensino Médio, a serem 

direcionados à área de formação do curso de graduação escolhido por ele. 

Essa avaliação é elaborada e aplicada no início do ano letivo.  A partir dos 

resultados, os alunos são assim classificados: 

 

• Atingindo menos de 50 pontos em cada disciplina, 

necessariamente, devem fazer o nivelamento. 

• Atingindo 70 pontos, podem optar por fazer ou não o nivelamento. 

• Atingindo mais de 70 pontos, estão dispensados do nivelamento. 

 

Embora todo o curso seja concebido para a modalidade a distância, 

houve, no início do ano letivo de 2010, uma aula presencial, na qual os 

professores das respectivas disciplinas foram apresentados aos alunos e estes 

puderam, também, ter um primeiro contato com o Moodle e suas ferramentas.  

A versão do Moodle adotada pela instituição é a 1.9.3, que possui várias 

atividades e recursos que podem ser disponibilizados aos professores para 

ajudá-los na elaboração e implementação de suas aulas, conforme já mostrado 

anteriormente. Dentre os recursos mais utilizados pelos professores do Pronen 

estão: criação de página web, link a um arquivo ou site, e inserção de um 

rótulo. 
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No ano de 2010, foram formadas sete turmas do Pronen: cinco na 

instituição, contexto desta pesquisa, e duas em uma outra instituição de Ensino 

Superior da mesma rede, num processo de parceria interinstitucional e de 

expansão a outros espaços de ensino-aprendizagem. 

Onze cursos de graduação enviaram alunos ao Pronen, sendo que cada 

turma foi formada por cerca de 40 alunos. As turmas foram nomeadas por 

letras do alfabeto e divididas por curso; algumas reunindo alunos de dois 

cursos diferentes, conforme quadro, a seguir:  

 
 

Turma A – Letras e Pedagogia 

Turma B – Biologia e Desenho Industrial 

Turma C – Comunicação Social 

Turma D – Administração 

Turma E – Enfermagem 

Turma F – Educação Artística e Comunicação Social 

Turma G – Nutrição e Biblioteconomia 

 
                       Quadro 4: Turmas do Pronen 2010 

 

Os professores das três disciplinas a serem estudadas, Português, 

Matemática e Introdução à Informativa, trabalharam num esquema de rodízio 

com as turmas, sendo que cada disciplina foi ministrada em módulos. 

Conforme apresentado anteriormente, o administrador de um SGA, 

como o Moodle, pode customizar a tela de abertura, de acordo com os 

interesses da instituição ou grupo que desejar utilizá-lo. É possível a utilização 

de diferentes formas e disposições de diagramação, cores, caracteres, 

imagens, logos e outros.  A figura 6, a seguir, mostra a página inicial de uma 

turma do Pronen, alterada de acordo com a decisão da instituição, contexto 

desta pesquisa. Trata-se da página de trabalho da disciplina de Matemática, 

conforme visualizada pelos alunos. A partir do seu login e senha, o aluno pode 

acessar o sistema Moodle e chegar à sua sala de aula virtual, nela encontrando 

todas as informações, contatos e atividades necessários para a disciplina, 

como se pode visualizar abaixo: 
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 Figura 6: Tela inicial: Visualização do Aluno 

 

Do mesmo modo, o professor, utilizando seu login e senha também tem 

acesso à plataforma e à página da turma, ou à sua sala de aula virtual, 

visualizando a mesma tela de abertura vista pelos alunos. No entanto, como 

professor da disciplina, ele pode, clicando num ícone denominado ativar a 

edição, acrescentar e/ou modificar recursos e atividades, modificar a 

disposição deles na página, alterar horários e datas de entrega de tarefas, 

inserir atividades, links, ou documentos, e gerenciar o curso, acessando 

relatórios e verificando o percurso dos alunos.  

A figura 7, a seguir, mostra a mesma página da figura 6, com a edição 

ativada, destacando algumas possibilidades à disposição do professor: 
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Figura 7: Tela inicial: Visualização do Professor 

 

As aulas online do Pronen em 2010 foram oferecidas com carga horária 

de 36h para cada disciplina, optando-se por uma estruturação semanal dos 

cursos, ou seja, o calendário das disciplinas foi organizado por semanas, 

visíveis aos alunos, que puderam, então, acompanhar a postagem das 

atividades a serem feitas. 

O primeiro passo de orientação aos estudos para os alunos foi feito pela 

coordenação do Pronen no início de março, numa aula presencial em que o 

corpo docente e o sistema Moodle foram apresentados a todos os alunos 

participantes. 

 

Algumas 

possibilidades  

de edição 
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Iniciado o curso, foram feitas verificações de entrega e participação nas 

atividades e, a partir da identificação de possíveis problemas, a coordenação 

encaminhou e-mail aos respectivos alunos, orientando-os sobre a importância 

dos estudos e colocando-se à disposição para diálogo.  

Algumas dificuldades identificadas ao longo do curso em anos anteriores 

foram repensadas e para atendê-las foram elaboradas, pela coordenação e 

pelo corpo docente do curso, medidas de prevenção/solução de problemas, 

exemplificadas a seguir: 

 

1. dificuldade de acesso à plataforma. Os alunos pediram bastante ajuda no 

que se relaciona a login e senha; solicitaram atendimento individual de 

orientação; 

2. dificuldade em interagir com a plataforma e/ou utilizar o computador. Para 

buscar solução, foram criados grupos de estudo e solicitada a participação 

de alunos monitores; 

3. falta do computador em casa e ida à lan house, às vezes, difícil. Um 

laboratório de informática foi disponibilizado na instituição para os alunos 

poderem estudar. Essa medida já existia em anos anteriores mas, naquele 

ano, foi feita uma divulgação diferenciada por parte da coordenação, a fim 

de conscientizar alunos e professores sobre normas de utilização do 

espaço, organização de horário e outros; 

4. tentativa de realização dos exercícios propostos, mas dificuldades com o 

conteúdo. Os alunos foram orientados e tiveram a oportunidade de estudar 

novamente e entregar as atividades impressas para os professores 

corrigirem e/ou tiveram momento presencial para tirar dúvidas com o 

professor da disciplina. 

 

Todas essas medidas contribuíram para uma estruturação mais efetiva 

do Pronen, durante o ano de 2010.  

Retomando, o foco desta pesquisa é investigar o fenômeno auto-

heteroecoformação tecnológica experienciada por um professor atuante na 

plataforma Moodle em uma instituição particular de Ensino Superior do estado 

de São Paulo, no período de um semestre do curso Pronen. Para alcançar 
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esse objetivo, acompanhei o trabalho de um professor, Antonio, que a seguir 

será mais detalhadamente apresentado. 

 

2.2.3 O Participante  

 

O curso Pronen é composto de três disciplinas: Português, Matemática e 

Informática. Decidi, como pesquisadora, me empenhar em acompanhar a auto-

heteroecoformação tecnológica de apenas um dos professores. Optei, então, 

pelo professor Antonio, o professor de Matemática, pelos motivos que exponho 

adiante. 

Antonio é formado em Matemática com habilitação em Ciências (1996), 

cursou Pós-Graduação Lato Sensu "Informática Aplicada à Educação 

Matemática" (1999) e Complementação Pedagógica em Administração Escolar 

(2001). Possui Especialização de Educomunicador (2002) e Mestrado 

Profissional em Ensino da Matemática (2008). 

Durante o ano de 2010, além de ser professor do Pronen no sistema 

Moodle, o professor lecionou em uma escola estadual e em duas particulares, 

no Ensino Fundamental e Médio. Na instituição, contexto desta pesquisa, no 

Ensino Superior, lecionou nos cursos de Pedagogia e Ciência da Computação, 

do qual passou a ser coordenador naquele ano. Pela descrição, é possível 

dizer que o professor é bastante versátil, tanto em termos de atuação 

presencial como a distância. 

A opção pelo professor Antonio como único participante desta pesquisa 

se deu ao fato de que esse professor já vinha atuando no curso Pronen na 

modalidade presencial há dois anos, portanto era um professor que tinha 

experiência nessa modalidade e que se encontrava em processo de formação 

na modalidade a distância. Portanto, mesmo sendo experiente no curso, 

tratava-se de um professor que estava em um momento de formação 

tecnológica. Isso permitiu a mim, como pesquisadora, refletir criticamente junto 

com ele sobre sua própria atuação (auto) e sobre a atuação de todos os outros 

participantes do curso Pronen (hetero) e sobre como o meio ambiente (eco) os 

influenciava. Ele, podendo questionar a sua realidade e questionar-se, 

transformar-se e contribuir muito significativamente para a transformação dos 

outros participantes e do seu contexto de atuação, conforme será apresentado 
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no capítulo de interpretação. É o fenômeno auto (tomada de decisão, atitude, 

estando sozinho, relacionada a alguma situação), hetero (compartilhamento 

com os colegas e alunos do curso), ecoformação (servindo de referencial para 

a sociedade), sendo descrito e interpretado sob a perspectiva de quem o 

vivencia.  

Em conversas com Antonio, no pré-início da pesquisa, percebi a 

existência de uma abertura a compartilhar sua vivência e uma (pré) disposição 

a discutir aquele momento relevante de auto-heteroecoformação pelo qual 

passava. Essa pode ser considerada também uma justificativa para sua 

escolha, considerando que o participante de uma pesquisa na abordagem 

hermenêutico-fenomenológica, assim como em outras linhas de pesquisa 

qualitativa, não é aquele que simplesmente traz ou fornece informações; é 

aquele que vai compartilhando experiências e interpretações com o 

pesquisador, durante o percurso da pesquisa (van Manen, 1990, p. 63). Para 

tanto, foi realizado um acompanhamento da vivência do fenômeno em um 

semestre letivo, registrando informações antes, durante e após o curso Pronen 

2010, a fim de compreender o que essa experiência significou para o 

participante.  

Para reconhecer o terreno sobre o qual decidi investigar e na tentativa 

de conhecer um pouco melhor o participante, num primeiro momento de 

geração de textos, elaborei um questionário (apêndice A), com o qual busquei 

informações sobre a sua formação acadêmico-profissional. Busquei 

compreender suas primeiras impressões sobre a docência em sistemas de 

gerenciamento de aprendizagem (SGA), a exemplo do sistema Moodle, a fim 

de saber: 

 

1. como ele compreendia essa experiência; 

2. se ele tinha experiências anteriores em curso de capacitação para a 

docência no sistema Moodle; 

3. se possuía experiências anteriores ministrando aulas a distância, ou 

como aluno em cursos a distância ou que usassem sistemas de 

gerenciamento de aprendizagem como apoio à modalidade 

presencial de ensino-aprendizagem.  
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Antonio relatou ter acesso ao computador em casa e no trabalho. Em 

relação ao que o motivou a começar a usar o computador no seu trabalho 

como professor, ele citou a praticidade que os recursos tecnológicos possuem 

no auxilio à pesquisa, à preparação de aulas e a fácil interatividade 

conquistada junto aos alunos. Ele afirmou utilizar os recursos do computador e 

suas ferramentas tanto para uso pessoal quanto profissional, com frequência 

diária. Para questões pessoais, costumava usá-lo para: e-mails, atividades 

bancárias, pesquisas e compras; em relação ao uso profissional, para 

pesquisas, elaboração de provas, de aulas e trabalhos.  

No que se refere especificamente à internet, o acesso era feito todos os 

dias, de casa e/ou do trabalho. Também a utilizava para participar de 

comunidades virtuais, as quais ele julgava serem boas experiências. 

Ainda no período pré-docência, questionei o professor Antonio sobre sua 

participação no curso de capacitação (anexo 3) para o uso do sistema Moodle 

oferecido pela instituição. Ele afirmou ter participado porque tinha interesse em 

EAD e que encontrou facilidade em manipular algumas ferramentas porque o 

sistema Moodle seguia o padrão Word na edição de textos. Porém, ele 

encontrou dificuldades em anexar vídeos. 

Pelas respostas do participante, interpreto que as experiências 

vivenciadas por ele no passado se mostraram relevantes, servindo de alicerce 

às experiências de atuação, por meio do sistema Moodle. Contudo, ainda não 

era possível dizer que o participante reconhecia o potencial do sistema Moodle 

para a EAD.  

Ao refletir sobre essa vivência, foi possível discutir o quanto os outros 

professores que participaram do curso o influenciaram (heteroformação), em 

que sentido o meio contribuiu (ecoformação) e qual a interpretação que ele fez 

sobre a sua própria formação (autoformação).  

Apresentada a linha metodológica, o contexto e o participante da 

pesquisa, passo a descrever os instrumentos e procedimentos de registro de 

textos. 
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2.3 Instrumentos de Geração e Registro de Textos  

 

Diferentes instrumentos de geração e registro de textos podem ser 

utilizados por pesquisadores da abordagem hermenêutico-fenomenológica, 

tendo este liberdade para escolher aqueles que ele julgar relevantes para sua 

pesquisa. De acordo com Freire, M.M. (2007), é possível utilizar uma gama 

diferenciada de instrumentos de registro de texto como: questionários, 

entrevistas, conversas hermenêuticas, diários, sessões/encontros reflexivos, 

sessões de visionamento, reflexões, autorreflexões, biografias, autobiografias, 

narrativas, histórias de vida, notas de campo, etc.  

Nesta pesquisa, adotei como instrumentos de geração e registro de 

textos, questionário, questões reflexivas enviadas por e-mail, perguntas abertas 

e conversas reflexivas, gravadas em áudio, utilizadas da forma que descrevo 

mais adiante. As gravações foram todas transcritas, materializando-se, assim, 

em texto, a experiência vivida, num procedimento característico da abordagem 

hermenêutico-fenomenológica. 

Esse procedimento permite ao pesquisador voltar à experiência relatada, 

quantas vezes forem necessárias ou desejadas, a fim de compreender o 

fenômeno investigado, a partir do que o participante relata e não somente pelo 

resgate de lembranças que eventualmente o pesquisador pode manter do 

momento de registro de informações ou momento reflexivo. 

Momentos de geração ou registro de textos, denominados momentos 

reflexivos (MR1, MR2, MR3, etc.) são entendidos como pausas para reflexões 

mais pontuais e também oportunidades para ligações e religações de saberes, 

em um exercício de recursividade, que envolve retomar, observar, repensar, 

reinterpretar, compreender e textualizar a experiência.  

Esses momentos devem ser entendidos sob um olhar diferenciado, não 

linear e, portanto, como momentos interligados, interdependentes, 

complementares e não fragmentados. Cada momento retroalimenta os 

anteriores e, de alguma forma, prepara os momentos subsequentes, num 

movimento simultaneamente retrospectivo e prospectivo, como ilustra a figura 

8, a seguir: 
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Figura 8: Momentos de Geração de Textos 

 

A figura 8 revela que os momentos reflexivos, geradores de textos são 

oportunidades de conversa, de questionamento, de reflexão, de considerações 

mais pontuais que contribuem para a revelação da natureza do fenômeno 

pesquisado. Em outras palavras, são oportunidades de o pesquisador e o 

participante, irem e voltarem recursivamente, de verem/reverem os próprios 

conceitos, de fazerem conexões, ligarem e religarem saberes e interpretações. 

Nesse sentido, van Manen (1990, p. 104) assevera:  

 
Whatever I have encountered in my past now sticks to me as 
memories or as (near) forgotten exepriences that somehow 
leave their traces on my being – the way I carry myself (hopeful 
or confident, defeated or worn-out), the gestures I have adopted 
and made my own (From my mother, father, teacher, friend), 
the words I speak and the language that ties to my past (family, 
school, ethnicity), and so forth. And yet, it is true too that the 
past changes under the pressure and influence of the present. 
As I make something of myself I may reinterpret who I once was 
or who I now am. 

 

Dessa forma, os momentos de recursividade são momentos de 

reinterpretação, de retroalimentação, de ressignificações, que se caracterizam 

como ações que dão sustentação e reestruturam o pensamento presente.  
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Os instrumentos utilizados para a geração e registro de textos são 

apresentados, a seguir, organizados em três períodos diferentes, 

denominados: pré-docência, docência e pós-docência no sistema Moodle. 

Todos os instrumentos utilizados são apresentados como apêndices desta 

pesquisa. 

A figura a seguir é uma ilustração desses três momentos constituintes. 

Não há como negar uma cronologia no curso aqui focalizado, mas é relevante 

compreender a dinamicidade entre os três, a recursividade, alimentação e 

retroalimentação entre eles na composição do fenômeno auto-

heteroecoformação experienciada por um professor atuante na plataforma 

Moodle. 

 

             

             A docência do Pronen aconteceu no primeiro semestre letivo de 2010, 

quando o professor atuou no sistema Moodle junto às 7 turmas constituídas, 

ministrando a disciplina de Matemática.  

O início das aulas se deu na segunda quinzena de março, por isso, a 

seguir, ao me referir à pré-docência, reporto-me ao período anterior à segunda 

quinzena de março de 2010, mais precisamente de 08 de fevereiro e 12 de 

março de 2010.  

A denominação docência se relaciona ao período de março a junho 

aproximadamente, considerando o período de atuação do professor, a 

distância, no sistema Moodle.  

Do mesmo modo, a denominação pós-docência se define pelo período 

pós-conclusão da disciplina, mais precisamente de 01 de julho à segunda 

quinzena de agosto de 2010.  

 Pré-docência  Docência  Pós-docência 

Figura 9 – Períodos de Geração e Registro dos Textos 
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Na pré-docência, foram feitos registros das experiências vividas pelo 

professor por meio dos instrumentos indicados no quadro 5, que aparecem 

seguidos do tipo de informação pretendida: 
 

 

Instrumento 

 

Tipo de Informação  

 
Questionário28: 

(Perguntas abertas e 
fechadas, enviadas 

por e-mail) 
 

 
Relação pessoal/profissional com o uso do 
computador, da Internet e outros recursos 
midiáticos. A própria formação tecnológica até 
aquele momento. Experiências anteriores 
ministrando aulas ou sendo aluno em cursos a 
distância ou semi-presencial. 

 
Questões reflexivas 

(enviadas por e-
mail29) 

             [MR1] 
 

 
Impressões do participante em relação a um 
curso de capacitação promovido pela 
instituição, contexto desta pesquisa.  
 

Quadro 5: Pré-docência - instrumentos 

 

Durante a docência, foram registradas reflexões sobre a atuação do 

professor participante da pesquisa no sistema Moodle. Naquele período, 

interessava a mim, como pesquisadora, buscar entender como a experiência 

vinha sendo vivenciada, questionando o participante sobre sua interação, como 

ele interpretava a docência enquanto a vivia. O foco se direcionava às 

modificações que ele ia sentindo em si, nos alunos, nos colegas, na relação 

com o sistema Moodle, no contexto de atuação de forma geral.  

O quadro 6 mostra os instrumentos utilizados naquele período e o tipo 

de informação buscada: 

 

Instrumento  

 

Tipo de Informação 

Conversa reflexiva 
(gravação em 

áudio30) 
[MR2] 

Reflexão sobre as funções do professor 
preestabelecidas pelo NEAD da instituição e 
as ações e funções efetivamente realizadas 
pelo professor 

 
Questões reflexivas 

(enviadas por e-mail31) 
[MR3] 

 

 
A visão do professor em relação à formação 
docente durante a docência. 
 

                                                 
28 Apêndice A 
29 Apêndice B 
 
30 Apêndice C 
31 Apêndice D 
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Perguntas abertas32 

e-mail 1 
             [MR 4] 
 

 
A relação professor-plataforma; professor-
aluno; auto-avaliação como orientador das 
atividades; atuação presencial e à distância; 
formação tecnológica. 
 

 
Conversa reflexiva 

(gravação em áudio) 
[MR5] 

 

 
Negociação e construção de significado, 
retomando instrumentos anteriores. 

Quadro 6: Docência - instrumentos 

 

Terminado o período de docência, outros instrumentos foram utilizados a 

fim de registrar as novas reflexões do participante. Esse foi um período de 

revisitar os textos, de retomadas de registros, de confrontos, questionamentos, 

reflexões críticas e, principalmente, de negociações de sentido. Foi uma 

possibilidade de contrastar a experiência presencial e a distância, a fim de 

compreender melhor o fenômeno em foco neste estudo.  

A seguir, no quadro 7, apresento os instrumentos utilizados no período 

pós-docência: 

 

 

Instrumento 

 

Tipo de Informação  

 
Perguntas abertas33 

e-mail 2 
[MR6] 

 
Relevância da atuação; papel/função do 
professor; papel/função do aluno; 
escolhas.  
 

 
Conversa reflexiva 
(gravada em áudio) 

[MR7] 

 
Retomada de informações já fornecidas; 
negociação e construção de 
significados; Investigação sobre 
possíveis transformações – auto-hetero-
ecoformação tecnológica. 
 

Quadro 7: Pós-docência - instrumentos 

 

A estratégia de dividir, em três períodos, a geração dos textos foi 

adotada para que eu, como pesquisadora, além de poder revisitar os textos 

constantemente durante a fase de interpretação, pudesse retomar e repensar o 

processo de experiência vivida recursiva e circularmente, a fim de compreendê-

                                                 
32 Apêndice E 
33 Apêndice F 
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lo mais profundamente. Além disso, por eu poder estar em contato com o 

participante, durante o processo de interpretação, as textualizações ficavam 

mais organizadas para retroações, questionamentos, realimentações e 

contribuições, o que também colaborava para uma compreensão mais 

aprofundada do fenômeno pesquisado. 

Após abordar os instrumentos de geração e registro dos textos, a seguir 

discorro sobre os procedimentos de interpretação adotados.   

 
2.4 Procedimentos de interpretação  

 
Os procedimentos de interpretação adotados nesta pesquisa se 

fundamentam nos processos de textualização e tematização propostos por van 

Manen (1990) e Ricoeur (2002), operacionalizados por rotinas de refinamento e 

ressignificação, sugeridas por Freire, M.M. (2006a, 2006b, 2007, 2010, prelo), 

sempre considerando o ciclo de validação (van Manen, 1990), como descritos 

no quadro 8, a ser apresentado adiante.  

Durante diversas leituras dos textos produzidos, o pesquisador busca 

unidades de significados (US): palavras, expressões, trechos que lhe chamem 

a atenção, que lhe pareçam relevantes ou mais importantes e que o levem a 

possíveis temas que possam revelar a natureza ou a essência do fenômeno. 

Temas, conforme van Manen (1990, p. 79), são os elementos mais essenciais 

das experiências humanas, que estruturam o fenômeno, revelando sua 

identidade. Em suas palavras (van Manen, 1990, p. 90) 
 

Themes are not objects or generalizations; metaphorically 
speaking, they are more like knots in the web of our 
experiences, around which certain lived experiences are spun 
and thus lived through as meaninful wholes. Themes are the 
stars that make up the universe of meaning we live through. By 
the light of these themes we can navigate and explore such 
universes. 

 

Conforme a definição de van Manen (1990, p. 79), a formulação de um 

entendimento temático não está vinculada a regras, mas se constitui em um ato 

livre de navegar, de explorar, de fazer sentido.  

Para realizar o caminho da tematização, van Manen (1990, p. 92-95) 

afirma que “geralmente podemos tomar três abordagens, visando descobrir ou 

isolar aspectos temáticos de um fenômeno em um texto”: 
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(1) a abordagem holística ou de sentenças; 
 
(2) a abordagem seletiva ou de realce; 
 
(3) a abordagem detalhada ou linha a linha. 

 

Na abordagem holística, nos direcionamos para o texto como um todo e 

perguntamos quais as frases que representam o significado fundamental ou 

principal desse todo. Procuramos, então, expressá-lo em uma única frase 

considerada como uma síntese do texto. 

Na abordagem seletiva, nós ouvimos ou lemos o texto várias vezes e 

nos perguntamos quais frases parecem particularmente essenciais ou 

reveladoras sobre o fenômeno ou experiência sendo descrita. Essas frases 

devem ser circuladas, grifadas, ou salientadas de alguma maneira. Algumas 

vezes, pode ser necessário voltar à abordagem holística e retomar a marcação.  

Na terceira e última abordagem, na leitura detalhada, nós lemos e 

relemos cada oração, cada trecho dessa oração e perguntamos o que nos 

revela sobre o fenômeno ou experiência descrita. 

A abordagem nesses padrões sugeridos por van Manen (1990) foi o 

ponto de partida para Freire, M.M. (1998). Contudo, com o passar dos anos, 

essa pesquisadora, por receber influências de diferentes leituras, como por 

exemplo: Dilthey (1985; 1994), Gadamer (1976; 1997), Heidegger (1994; 2006), 

Hermann (2002), Husserl (1913/1962), McCoy (1993), Merleau-Ponty (1962), 

Moustakas (1994), Ricoeur (1976; 1986/2002) e a partir de seu próprio 

aprofundamento teórico e sua atuação como formadora de pesquisadores na 

abordagem hermenêutico-fenomenológica, começou a fazer novos 

questionamentos e reflexões sobre a abordagem.  

Freire, M.M. desenvolveu questionamentos sobre os procedimentos da 

abordagem proposta por van Manen (1990) e, mais especificamente, sobre 

como operacionalizar o processo da tematização. A autora não questiona as 

três abordagens utilizadas por van Manen (1990); ela concorda com a validade 

delas. Seu escopo é a operacionalização dos procedimentos de interpretação, 

com vistas à identificação dos temas, sistematizando e validando o processo.  

Dessa maneira, um conjunto de fatores contribuiu para que Freire, M.M. 

fosse além, num aprofundamento do processo de tematização hermenêutico-
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fenomenológico. Com vistas a operacionalizá-lo, essa pesquisadora (Freire, 

M.M., 2006a, 2006b, 2007, 2010, prelo) elaborou uma proposta, sugerindo dois 

novos procedimentos: refinamento e ressignificação, conforme Quadro 8: 

 

                                                                                                                                                                                                                                            
  
  
  

TTEEXXTTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  
 

  
  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO::  
IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

DDAASS  PPRRIIMMEEIIRRAASS  

UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  

SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  
  

  
  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  

RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
 

  
  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  

RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
  
  

  

  
  

DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDEE  

TTEEMMAASS,,    
SSUUBBTTEEMMAASS,,......  

  
  

 
Transcrição literal dos 
textos que capturam as 
experiências vividas pelos 
participantes e as 
informações por eles 
fornecidas 

 

 
Primeiras leituras e início 
da identificação das 
primeiras unidades de 
significado (as mais 
claramente perceptíveis) 

 
Releituras, 
questionamento da 
relevância das unidades 
de significado já 
estabelecidas e 
estabelecimento das 
primeiras articulações 
entre elas. Esse 
procedimento pode incluir 
a identificação de novas 
unidades de significado ou 
a exclusão de unidades 
anteriormente indicadas. 

 

 
Novas releituras e maior 
refinamento com 
possibilidade de 
confirmação/descarte das 
unidades de significado 
e/ou  articulações 
definidas anteriormente.  
As abstrações obtidas vão 
sendo nomeadas por meio 
de substantivos 

 

 
A partir da confirmação 
dos refinamentos e 
abstrações obtidos 
anteriormente, 
identificação da relação 
temática entre as 
nomeações resultantes. 
A partir delas, definição 
dos temas, subtemas, 
sub-subtemas, sub-sub-
subtemas,... 

 

Quadro 8: Rotinas de Organização e Interpretação (Freire, M.M., 2007). 
  

No entender de Freire, M.M. (2006a, 2006b, 2007, 2010, prelo), os 

processos de textualização e tematização, acompanhados do ciclo de 

validação, associados aos procedimentos de refinamento e ressignificação, são 

os traços distintivos da abordagem hermenêutico-fenomenológica. 

Por concordar com Freire, M.M. (2006a, 2006b, 2007, 2010, prelo), 

nesta pesquisa, adoto os processos e procedimentos seguindo o que essa 

pesquisadora sugere. 

Nesse caminho de idas e vindas, é muito importante ao pesquisador não 

se distanciar do texto original, produzido pelo participante, o que caracteriza o 

ciclo de validação (van Manen, 1990, p. 27), para sempre garantir a validação 

de suas interpretações, além de assegurar um entendimento mais aprofundado 

dos significados subjacentes ao que é dito explicitamente. 

Freire, M.M. (2007, p. 5), do mesmo modo que van Manen (1990, p. 87-

89), afirma que, sinteticamente os temas expressam o que está envolvido na 

experiência interpretada, fornecendo, assim, a estrutura ou a essência do 

TTEEMMAATTIIZZAAÇÇÃÃOO  

CCIICCLLOO  DDEE  VVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  
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fenômeno pesquisado. Segundo Freire, M.M. (2007, p. 5), a identificação e 

articulação dos temas não é uma tarefa fácil ou rápida de ser atingida, depois 

de feita poucas leituras dos textos; a tematização requer tempo e 

aprofundamento na leitura dos textos. Como explicitado anteriormente, muitas 

idas e vindas são necessárias até que seja possível entrar em sintonia com 

eles e, por fim, entender o que expressam. Corroborando, Rezende (2009, 39-

40) afirma: 

 
Na medida em que o pesquisador avança na leitura e busca 
interpretar os registros das experiências vividas, novas 
percepções e novos questionamentos podem emergir, fazendo 
com que ele sinta necessidade de retornar ao início já com 
uma percepção diferente da que tinha no momento da primeira 
leitura. A cada leitura, a cada distanciamento é possível 
perceber novos significados, estejam eles presentes explícitos 
ou implícitos nas escolhas lexicais e nas impressões da 
experiência, impressas nos textos. 

 

Levando em consideração as palavras de Rezende (2009) e tendo 

obtido a textualização da experiência vivida pelo participante, passei a realizar 

a tematização, ou seja, a buscar temas, subtemas, etc., que caracterizassem o 

fenômeno em foco. 

van Manen (1990, p. 31) afirma que uma interpretação ou descrição 

hermenêutico-fenomenológica é sempre uma interpretação, e que uma 

interpretação singular da experiência humana não vai exaurir a possibilidade de 

haver alguma outra descrição complementar, ou mesmo potencialmente mais 

rica ou mais aprofundada. Em suas palavras (van Manen, 1990, p. 106): 

 
Not all meanings that we may encounter in reflecting on a 
certain phenomenon or lived experience are unique to that 
phenomenon or experience. [...] The most difficult and 
controvertial element of phenomenological humam science may 
be to differentiate between essential themes and themes that 
are more incidentally related to the phenomenon under study. 

 

Sendo assim, respeitando a natureza da abordagem hermenêutico-

fenomenológica, nesta pesquisa, não trabalho com conclusões finais e 

absolutas a respeito do fenômeno que estou investigando, mas apresento uma 

possibilidade de interpretação, a minha interpretação. É por isso que concordo 
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com Mayrink (2007, p. 51-52), que, buscando respaldo em van Manen (1990), 

afirma: 

[...] ao trabalhar com a abordagem de pesquisa hermenêutico-
fenomenológica, é fundamental ter a clareza de que a 
interpretação a que se pode chegar de um fenômeno é 
somente uma possibilidade entre tantas outras, pois os 
diferentes olhares que se dirigem a um mesmo fenômeno e às 
diferentes bagagens experienciais que caracterizam os 
participantes e leitores, certamente revelam formas variadas de 
compreender o mundo e, consequentemente, de compreender 
um mesmo fenômeno. Do mesmo modo, um pesquisador, ao 
olhar para um mesmo fenômeno em momentos diferentes 
poderá interpretá-lo de uma outra forma. 

 

Afirmo que a fase da descrição e interpretação das experiências é uma 

oportunidade de interação necessária entre o pesquisador e o texto registrado, 

para que se possa tentar compreender o fenômeno investigado. No caso deste 

estudo, foi um envolver-me a fim de buscar uma compreensão mais profunda 

da natureza ou significado da experiência vivida pelo participante, que talvez, 

de outra forma, não fosse possível, ou que, feito por outro pesquisador ou em 

outro momento sócio-histórico-cultural, traria diferentes reflexões e 

considerações.  

De acordo com Freire, M.M. (prelo), no que tange à compreensão de 

outros leitores: 

  

... as opiniões podem divergir em relação às interpretações do 
pesquisador pois, dependendo da bagagem teórico-
experiencial do leitor, novos horizontes podem ficar visíveis e 
mergulhos mais profundos podem ser feitos. No entanto, o que 
me parece ser importante ressaltar é que, se outras leituras 
podem ser feitas, a preocupação do pesquisador deve estar 
direcionada a documentar a sua, evidenciando que é viável e 
coerente ─ afinal, a interpretação apresentada foi aquela que 
lhe foi possível, naquele momento sócio-histórico-pessoal, 
considerando o seu referencial teórico e experiencial. 

 

 

Numa investigação hermenêutico-fenomenológica não se pretende 

alcançar uma compreensão total do fenômeno estudado, visto que as 

experiências vividas são únicas e muito mais complexas do que as descrições 

e interpretações que possam ser feitas (van Manen, 1990, p. 180-181).  
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Neste capítulo, apresentei a orientação metodológica utilizada, o 

contexto, o participante, os procedimentos de geração e de registro dos textos 

e os procedimentos de interpretação. No próximo capítulo, apresento a 

interpretação do fenômeno auto-heteroecoformação tecnológica experienciada 

por um professor atuante na plataforma Moodle. 

Antes, porém, retomo a epígrafe utilizada na introdução deste capítulo – 

“A verdadeira viagem da descoberta não é achar novas terras, mas ver o 

território com novos olhos” (Marcel Proust in Mariotti, 2007, p. 137) - para 

lembrar ao leitor que esta investigação não é uma viagem desconhecida; é 

uma viagem de descoberta feita por um território já bastante visitado, o 

território da formação docente, e sobre o qual muitas reflexões já foram feitas 

e, possivelmente, muitas teias já foram construídas. A viagem e o território 

podem ser conhecidos, mas o caminho que escolhi percorrer não é. Esse é o 

aspecto inovador de minha pesquisa. Por este novo caminho pude ver esse 

território por uma perspectiva teórico-metodológica diferenciada e inovadora, a 

da complexidade (Morin, 2003, 2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2007, 2008), em 

associação com a auto-heteroecoformação tecnológica de professores (Freire, 

M.M., 2009) e com a abordagem hermenêutico-fenomenológica construí uma 

teia complexa em que temas, subtemas, sub-subtemas, se interconectam como 

partes e todo de um mesmo fenômeno.  

Procurei um detalhamento cada vez mais aprofundado, fazendo 

refinamentos e ressignificações (Freire, M.M., 2006a, 2006b, 2007, 2010, 

prelo), sempre respaldada pelo ciclo de validação (van Manen, 1990) até 

alcançar a tematização que apresento a seguir, no capítulo de interpretação. 
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Capítulo 3: INTERPRETAÇÃO  

 

Quem quer compreender um 
texto, deve estar pronto a 
deixar que ele diga algo de si 

(Gadamer, 1997, p. 405) 

 

Neste capítulo, descrevo a vivência e apresento a interpretação dos 

textos fornecidos pelo professor Antonio. A interpretação nos diferentes 

momentos reflexivos é tecida, metaforicamente, como uma teia complexa 

única, não fragmentada (Morin, 2005b), no propósito de estabelecer uma 

comunicação entre todos os momentos reflexivos da pesquisa. Os temas são 

as partes constitutivas de um todo, de um único fenômeno, a saber: auto-

heteroecoformação tecnológica experienciada por um professor atuante na 

plataforma Moodle, sob a perspectiva da Complexidade, interligadas por fios 

que garantem a tessitura da teia. 

  

3.1 Preparando os fios  

 

A organização deste capítulo é feita em subseções de acordo com os 

temas que emergiram da interpretação dos textos: compartilhamento, 

isolamento, confiança, cuidado e engajamento. Com vistas a indicar o caminho 

trilhado, apresento nesta interpretação os excertos selecionados a partir dos 

textos do participante com as unidades de significado (US), reveladoras da 

natureza do fenômeno, marcadas por meio de negritos. Esclareço que alguns 

excertos podem ser recorrentes, aparecendo com diferentes trechos 

selecionados para exemplificar mais de um tema.  

Na pesquisa hermenêutico-fenomenológica, a interpretação é entendida 

como um mergulho interpretativo (Freire, M.M., 2007, p. 4), um 

aprofundamento na busca pela percepção do significado dos temas 

encontrados. Meu mergulho interpretativo foi feito sempre respeitando a 

alteridade34 dos textos fornecidos pelo participante, o professor Antonio.  

                                                 
34 1. natureza ou condição do que é outro, do que é distinto.  2. FIL situação, estado ou 
qualidade que se constitui através das relações de contraste, distinção, diferença. [Relegado 
ao plano de realidade não essencial pela metafísica antiga, a alteridade adquire centralidade e 
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Retomando a epígrafe apresentada no início deste capítulo, recorro à 

afirmação de Gadamer (1997, p. 405): 

 
Quem quer compreender um texto, em princípio, tem que estar 
disposto a deixar que ele diga alguma coisa por si. Por isso, 
uma consciência formada hermeneuticamente tem que se 
mostrar receptiva, desde o princípio, para a alteridade do texto.  

 

A receptividade aos textos não pressupôs nem neutralidade nem 

tampouco auto-anulação, mas incluiu a assimilação de minha própria 

subjetividade, por meio de minhas opiniões prévias, pré-conceitos e meu 

conhecimento teórico-experiencial. Interpretei os textos, estando amparada 

pelos pressupostos teórico-metodológicos já apresentados, o que me ajudou a 

alcançar uma compreensão mais aprofundada do fenômeno investigado. 

É importante enfatizar que a auto-heteroecoformação tecnológica de 

Antonio se evidencia pelas ações que ele desempenha no curso em que atua. 

Por isso, as diversas menções ao curso e aos alunos se tornam muito 

importantes e ilustrativas. 

Reitero que a interpretação da experiência materializada em textos 

revelou que o fenômeno em foco se estrutura em cinco grandes temas: 

compartilhamento, isolamento, confiança, cuidado e engajamento. Esses 

contribuem para o desenho da teia complexa, em que muitas vezes um mesmo 

excerto poderá apresentar características elucidativas de mais de um tema e, 

em alguns casos, os subtemas e ou sub-subtemas de um tema poderão 

dialogar com outros temas, conforme será observado ao longo do capítulo. 

Considero, ainda, relevante dizer que não apresentarei os temas em ordem de 

destaque, isto é, a ordem escolhida foi apenas uma opção dentre as diferentes 

possibilidades que se apresentavam. Sob o viés da complexidade, não há uma 

preocupação com hierarquia ou linearidade na interpretação, justamente 

porque todos os temas são partes de um todo, constituindo-o e revelando sua 

essência. Por essa razão, os temas se encontram imbricados na tessitura 

complexa característica desse todo, o fenômeno auto-heteroecoformação 

tecnológica experienciada por um professor atuante na plataforma Moodle. 

 

                                                                                                                                               
relevância ontológica na filosofia moderna (hegelianismo) e esp. na contemporânea (pós-
estruturalismo).] cf. Dicionário Houaiss (2001, p.169). 
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3.2 Identificando os temas 
 
 

Nesta seção apresentarei os temas que formam a essência do 

fenômeno em estudo, sua constituição e estrutura. Reitero que a interpretação 

ou descrição hermenêutico-fenomenológica que realizo na identificação dos 

temas é uma das diversas possibilidades, não sendo esta a única para 

compreender o fenômeno pesquisado (van Manen, 1990, p. 31, 106). 

Resgatando os pressupostos da auto-heteroecoformação tecnológica, 

seguindo o que propõe Freire, M.M. (2009), procurei identificar qual a natureza 

da experiência humana vivenciada pelo participante, naquele momento sócio-

histórico-experiencial de formação, pelo viés da complexidade, levando em 

consideração o meu aporte teórico-experiencial. 

A seguir, inicio a interpretação dos excertos por mim selecionados para 

ilustrar o tema compartilhamento, um dos temas que revelam a natureza do 

fenômeno em foco. 

 

3.2.1 Compartilhamento 

 

Metaforicamente, o tema compartilhamento é uma das partes 

constituintes da teia complexa que ilustra o fenômeno aqui investigado. 

Compartilhamento é entendido como momento de troca, de partilha de 

conhecimento, de ponderação sobre a experiência, aprendizagem e manuseio, 

o que, em minha opinião, revela uma interessante faceta da essência do 

fenômeno em estudo. Esse compartilhamento de experiência levou o professor 

Antonio e a mim, como interprete, à reflexão conjunta sobre a ação docente 

dele, sobre o aluno, sobre o ambiente virtual de aprendizagem utilizado, o 

sistema Moodle, com suas características diferenciadas e, por vezes, 

semelhantes ao ambiente presencial e à nossa auto-heteroecoformação 

docente, de modo abrangente.  

O excerto, a seguir, ilustra que, embora ainda haja um apego à 

modalidade presencial de ensino-aprendizagem, esse apego, não se apresenta 

como algo negativo, ou prejudicial ao trabalho docente no sistema Moodle. 

Como revelam as palavras do professor Antonio, ao contrário, o contato 
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presencial serviu de possibilidade de um maior compartilhamento da 

experiência vivida pelos participantes da interação social acontecida: 

 

Excerto 1 [MR7]  
Antonio: Os alunos que tinham aula [presencial] comigo e 
faziam o PRONEN, estavam próximos de mim, tinham um  
rendimento melhor, a participação era maior. 
Luciani: Então, você quer dizer que aquele aluno que tinha um 
contato presencial e a distância tinha um rendimento melhor na 
modalidade a distância? 
Antonio: Apesar de nós estarmos trabalhando coisas distintas. 
Eu estava trabalhando com estatística, eles estavam 
estudando matemática. Eles tinham um outro olhar. [...] 
É maturidade. Sabe o que que é? Acho que é maturidade. É o 
processo educacional nosso que não utiliza muito a 
ferramenta [ referindo-se ao Moodle ]. Então ele vem 
experimentar esse tipo de ferramenta agora no Ensin o 
Superior, no terceiro grau, vamos dizer. Ele não fe z 
nenhuma experiência dessa nos anos em que ele estud ou 
anteriormente. O que ele teve do lado dele? Um prof essor 
que apagava; vamos sentar, vamos fazer . A hora que você 
transfere a responsabilidade para eles, eles têm es se 
impacto. Esse é o meu ponto de vista.  

  
 

Considero o excerto ilustrativo da emergência do tema compartilhamento 

visto que o professor faz menção ao fato de a proximidade dos alunos com ele 

em aulas presenciais, onde laços haviam sido criados, contribuía para “um 

rendimento melhor, a participação era maior”; havendo maior interação, haveria 

maior oportunidade de trocas de intercâmbios de diversas naturezas.  

Apreendo, desse excerto, que há uma reflexão interessante do professor 

Antonio, em relação à utilização das TIC no processo educacional, a ser 

repensada para o processo de ensino-aprendizagem desde os primeiros anos 

escolares, como mostra o fragmento: “É o processo educacional nosso que não 

utiliza muito a ferramenta.” Conforme discutido no capítulo teórico, parece 

existir uma consciência acadêmica de que o nosso sistema educacional 

encontra-se defasado em relação às múltiplas e constantes mudanças do 

mundo moderno. Isso tem suscitado diversos estudos e relatórios a exemplo do 

Relatório Delors (Delors et. al.,1999) que tem, ainda hoje, grande repercussão, 

devido à preocupação com o fornecimento de mapas de um mundo complexo e 

em constante movimento e, ao mesmo tempo, um instrumento que o conduza 

nessa viagem. 
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De alguma forma, com a implantação de aulas de informática nas 

escolas de Ensino Básico, a utilização das TIC já vem sendo trabalhada. 

Compreendo que a introdução dos recursos tecnológicos no processo de 

ensino-aprendizagem, desde os primeiros anos de estudos, se mostra como 

uma possibilidade de assumir o desafio de aliar o conhecimento ao contexto 

atual, à realidade vigente. Tal contexto é desenhado pela necessária 

adequação do trabalho escolar envolvendo os recursos tecnológicos 

disponíveis para atender às demandas da sociedade atual. Para Morin (2007), 

educar significa trabalhar o conhecimento pertinente. Em outras palavras, 

trabalhar o conhecimento que permita situar as informações que recebemos ao 

contexto planetário em que vivemos, dando ao indivíduo a dimensão de sua 

pertinência e relevância na vida cotidiana mais imediata e mais a longo prazo 

simultaneamente.  

Nessa mesma direção, considero urgente que se trabalhe, nos 

diferentes espaços educacionais, principalmente, na modalidade a distância, 

formas de se ampliar a autonomia dos alunos. O professor Antonio demonstra 

reconhecer que ainda existe uma dependência explícita dos alunos em relação 

ao professor, devido ao modelo presencial de ensino-aprendizagem vivenciado 

por eles, como mostra o fragmento: “O que ele teve do lado dele? Um 

professor que apagava; vamos sentar, vamos fazer.” De acordo com o 

paradigma tradicional, cartesiano, é sempre o professor que assume o papel de 

condutor do processo de ensino-aprendizagem. Embora o excerto evidencie o 

tema compartilhamento, o assunto predominante, naquele momento da 

interação professor e pesquisadora, foi a existência de uma relação de 

dependência e até submissão do aluno no agir diário em sala de aula; o 

comando e a iniciativa da ação escolar eram e deveriam ser sempre tomados 

pelo professor.  

No entanto, Antonio comenta o impacto que a mudança para um 

contexto de compartilhamento pode provocar nos alunos. Apesar da relação de 

dependência estabelecida, os alunos têm condições para assumir a sua ação 

no processo de construção de conhecimento, tornando-se sujeitos de sua 

própria aprendizagem, visando à autonomia (Morin, 2004). A autonomia liberta 

a pessoa de uma dependência física e temporal, que tem sido característica da 

modalidade presencial. Com o auxílio dos recursos tecnológicos, esses novos 
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sujeitos podem refletir, questionar, compartilhar e, colaborativamente, ampliar 

conhecimentos, se libertando dessa dependência. Morin (2004), sob a ótica da 

complexidade, afirma que o ensino da autonomia possibilita o ensino da vida e 

do conhecimento das questões diretamente ligadas à própria vida. No caminhar 

desta interpretação poderá ser percebido que levar o aluno à autonomia parece 

revelar-se o grande objetivo da ação docente de Antonio.  

Nessa experiência vivenciada pelo meu participante parece ficar claro 

que é necessário aos educadores contribuir para que o sujeito engajado, 

participante do seu processo de construção de conhecimento, surja nos alunos. 

Interpreto, pelo excerto a seguir, que o tema compartilhamento emerge do texto 

mais uma vez, acompanhado do seu subtema experiência, haja vista que o 

professor passa a compartilhar comigo sua vivência em relação ao processo 

educacional vigente. O professor Antonio, parece reconhecer que o sistema 

educacional nacional vivenciado por nossos alunos tem se mostrado falho por 

não ensiná-los a trabalhar com os recursos tecnológicos de forma autônoma 

para a aprendizagem, como ilustram as unidades de significado em destaque: 

 
Excerto 2 [MR 7] 
Antonio: É a criação deles, educacional. Não sei se você 
concorda comigo. Ou não sei se você pode concordar ou 
não.[...] 
Luciani: Então pelo que você falou é falta de maturidade, talvez 
nem isso, é falta do conhecimento, não é? Se bem que eles 
mexem com o computador fora.  
Antonio: Mexem, mas mexem em outros sentidos, não no 
sentido de ensino-aprendizagem.  

 

Esse excerto sugere uma necessidade premente de se repensar o 

sistema educacional em suas bases. A inclusão das TIC, em cursos a distância 

ou em modalidades híbridas de ensino-aprendizagem, poderá contribuir 

significativamente para que os alunos as reconheçam como instrumentos 

geradores de espaços concretos de aprendizagem e se percebam como 

sujeitos ativos na educação. A isso relaciono o pensamento de Morin (2004) de 

que ensinar a autonomia é ensinar para a vida. 

De acordo com o que discute Morin (2005, p. 100), na era planetária em 

que nos encontramos, todos os seres humanos se encontram unidos numa 

espécie de comunidade de destinos sobre a Terra, vivendo em uma 

interconectividade. Sendo assim, retomando as palavras de Antonio: “Mexem, 
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mas mexem em outros sentidos, não no sentido de ensino-aprendizagem”, vejo 

uma relevância em mostrar aos alunos que todos os recursos tecnológicos dos 

quais eles fazem uso em sua rotina diária podem ser utilizados para se tornar 

instrumentos ou ferramentas para ampliar seu acesso à informação e, em 

decorrência, potencializar sua construção de conhecimento. 

Em outro momento, Antonio expõe sua opinião sobre o ambiente virtual 

permitir ao professor ser reflexivo. A meu ver, a reflexão feita por ele sobre a 

sua prática pedagógica foi muito além do pensar sobre a experiência vivida. Ela 

se revelou uma ponderação sobre a sua experiência de vida, sobre seu papel 

de professor, orientador, condutor no processo de construção de 

conhecimento, como mostra o excerto, a seguir: 

 
Excerto 3 [MR 7]  
Antonio: No meu ponto de vista, para conseguir ser reflexivo ou 
não no ambiente virtual vai depender da abordagem sua 
também, né... em relação à disciplina. Você está trabalhando 
com ser humano. Do outro lado, existe um alguém. A 
manifestação dele está direto com você.   A única coisa, o 
meio que a gente está usando é a máquina ali, mas  a 
interação professor aluno faz a gente refletir , de repente 
uma resposta que o aluno deu: “Professor, não entendi o 
texto ” ou o que aconteceu, né? E daí vai fazer você olhar o 
passo que você deu antes de colocar a atividade ali no ar. 
Luciani: É, porque você falou isso em outro momento, lembra? 
Quando eles começavam a não responder muito, você ia lá 
olhar no exercício para ver onde é que poderia haver alguma 
falha. 
Antonio: Olhar o exercício para ver o que está acontecendo. 
Então faz a gente pensar. 

 

Considero o meu diálogo com o professor Antonio revelador de sua 

auto-heteroecoformação. Seus comentários evidenciam a percepção que ele 

possui do ambiente em que atua e do papel do aluno e de sua interação com 

ele nesse contexto: o aluno (o outro) o leva a reconsiderar o ambiente (o 

espaço ecologizado) e, a partir disso, a rever (autorreflexão) os propósitos 

traçados e como foram, ou não, concretizados na atividade em questão.   

O fragmento: “Você está trabalhando com ser humano” me remete aos 

sete saberes de Morin (2007). De acordo com o autor, é necessário ao 

educador da era planetária lembrar-se de que o aluno é também um ser 

humano e como tal deve ser tratado, mesmo estando separado espacial e/ou 

temporalmente do professor e de seus colegas. Como enfatiza Antonio: “Do 
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outro lado, existe um alguém. A manifestação dele está direto com você”, ou 

seja, o que o aluno está produzindo, entendendo, experienciando é 

compartilhado com o professor. Interpreto que Antonio demonstra consciência 

em relação ao aluno sendo respeitado como sujeito ativo na interação social 

ocorrida no ambiente virtual de aprendizagem. Entre outras evidências, como 

comentado anteriormente, a emergência do tema compartilhamento se torna 

perceptível em fragmentos como: “A única coisa, o meio que a gente está 

usando é a máquina ali, mas a interação professor aluno faz a gente refletir”. 

Nesse caso, interpreto que o compartilhamento da experiência no manuseio 

propicia interação, reflexão, reelaboração, ao mesmo tempo em que propicia 

compartilhamento da experiência na aprendizagem.  

Com base no contexto investigado, penso poder afirmar que a questão 

fundamental não é a falta de conhecimento dos alunos em relação aos 

recursos tecnológicos, visto que, atualmente, há uma gama de tecnologias 

conhecidas e manuseadas com tranquilidade pela maioria dos alunos, 

independente da faixa etária ou classe social. O ponto crucial é mostrar aos 

alunos que os recursos tecnológicos, os quais eles estão tranquilamente 

acostumados a manusear, podem ser utilizados para o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem e a construção de conhecimento. Num 

paralelo ao pensamento de Morin (2007), isso significa o aluno alcançar um 

sentimento de pertencimento à comunidade educativa e de conexão de partes 

e todo, por meio da utilização de ferramentas que já fazem parte do seu dia a 

dia e às quais praticamente todos têm acesso, visando ao objetivo maior da 

educação, a formação plena de cidadãos. 

Esse quadro social que, de modo geral, é bastante democrático no que 

concerne o acesso às novas tecnologias, justifica e mostra a importância de os 

professores buscarem a sua própria formação tecnológica. Por vezes, os 

alunos conhecem e sabem utilizar os recursos tecnológicos com muito mais 

propriedade do que os professores, a exemplo do que foi possível perceber no 

excerto apresentado. É possível inferir que tanto aluno como professor sabe 

manusear as ferramentas do sistema, o que exemplifica, mais uma vez, a 

relevância do compartilhamento da experiência no manuseio como parte 

constituinte da natureza do fenômeno investigado.  
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Retomando o excerto apresentado, o tema compartilhamento, na teia 

que busco tecer, parece se fortalecer como elucidativo da natureza do 

fenômeno auto-heteroecoformação tecnológica de um professor atuante na 

plataforma Moodle, visto que nas leituras e releituras percebo a emersão desse 

tema, conforme argumento a seguir. A unidade de significado: “a interação 

professor aluno faz a gente refletir” é, também, ilustrativa do tema 

compartilhamento como componente da estrutura do fenômeno investigado, 

visto que, segundo as palavras de Antonio, compreendo que o ato de interagir 

leva alunos e professores a compartilharem experiências; é compartilhamento 

da experiência no manuseio, compartilhamento que suscita experiência na 

aprendizagem.  

No que se relaciona ao papel dos SGA, a exemplo do sistema Moodle e 

suas características, vi surgir outros trechos como ilustrações do tema 

compartilhamento. Apresento o excerto a seguir, em que percebo a emersão 

do compartilhamento da experiência, da aprendizagem e do manuseio do 

sistema Moodle. Em um dos momentos reflexivos, o professor Antonio discorre 

sobre sua experiência como aprendiz do sistema no que se relaciona às suas 

ferramentas e características: 
 

Excerto 4 [MR 7]  
Antonio: Quando eu estava aprendendo a mexer no Moodle, 
me falaram que tinha [ a possibilidade de criação de 
exercícios de múltipla escolha em que as alternativ as se 
alteram a cada acesso ] e eu fui verificar. Gostei e fiz dessa 
forma [ montar exercícios de múltipla escolha com 
alternância de respostas certas ]. 
Luciani: E isso tanto valeu que os alunos caíram. 
Antonio: Caíram! Não sei se você já viu . Ela vai mudando, 
tem esse recurso. 
Luciani: Não, eu nunca usei, nunca postei atividades. Só usei o 
fórum, para discutir assuntos. E a outra ferramenta que 
possibilita a postagem dos relatórios, feita pelos alunos. Uma 
coisa que eu gostei foi o quadro de notas. O controle de data 
de postagem foi uma coisa que me ajudou muito na minha 
organização e na organização dos alunos também. (...) Todos 
ficam registrados. É o que você falou, a prova você pega, leva 
pra casa, hoje eu corrijo, amanhã, eu corrijo, depois corrige. Na 
plataforma, você tem que entrar e fazer a sua parte e isso vale 
para o aluno também. 
Antonio: E pro aluno também era interessante porque já 
fazia e já sabia a nota dele [de imediato]. Termino u de 
fazer, enviou.   
Luciani: Acho que isso é um ganho. É uma angustia que o 
aluno tem, em geral [ficar esperando uma nota].    
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O subtema experiência emerge das leituras e ressignificação que fiz do 

fragmento em que Antonio compartilha as experiências que tem a respeito do 

uso das ferramentas do sistema Moodle: “Não sei se você já viu. Ela vai 

mudando, tem esse recurso.” Ao falar sobre sua experiência no manuseio, ou 

na utilização das ferramentas do sistema Moodle, Antonio abre uma nova 

possibilidade de aprendizagem. Gostaria de ressaltar aqui a interconectividade 

que emerge entre o subtema experiência e o subsubtema aprendizagem. Pelo 

olhar complexo, percebo um imbricar recursivo e circular dessa relação entre 

as palavras experiência e aprendizagem. Apreendo pelo excerto ilustrativo que 

existe um compartilhamento da experiência que enriquece a aprendizagem. O 

subtema reforça a ideia contida no tema constituinte do fenômeno pesquisado 

e essa recursividade contribui para a auto-heteroecoformação do professor e 

da pesquisadora, uma vez que abre novas possibilidades de construção de 

conhecimento e aprendizagem.  

Interpreto, também, pelo fragmento: “Quando eu estava aprendendo a 

mexer no Moodle, me falaram que tinha e eu fui verificar”. Antonio foi 

apresentado a novas ferramentas do sistema Moodle e foi investigar, conhecer, 

explorar o potencial do SGA. É o professor investigador da ecologia em que 

está atuando; isso reflete na formação de Antonio, em especial na sua 

ecoformação tecnológica. A autoformação do professor se reverteu na 

formação do aluno. O fragmento: “Gostei e fiz dessa forma [montar exercícios 

de múltipla escolha em que as respostas se alteram a cada acesso]” ilustra que 

o meu participante utilizou as ferramentas do Moodle, refletindo antes da 

docência para que, durante a docência, as atividades fossem apresentadas aos 

alunos de forma a oportunizar a cada um, a construção do seu caminho na 

busca por conhecimento de forma independente.  

Tomando o quadro 1 sobre Concepção Ternária dos Processos 

formativos (p. 65) elaborado por Freire, M.M. (2009, p. 19), é possível afirmar 

que existe nesse excerto uma articulação da dimensão da ação e do pólo da 

autoformação, levando em conta o que um indivíduo pode realizar por si. Ao 

mesmo tempo, essa ação pode se caracterizar pela ação de um indivíduo 

sobre outros – heteroformação – o professor preparando as atividades para os 
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alunos, dessa forma, oferece alternativas para que os alunos construam sua 

própria aprendizagem, tornando-se agentes de seu próprio conhecimento.  

Em termos de formação tecnológica, Almeida (2003, p. 334-335) nos faz 

lembrar que a atividade educacional em ambientes virtuais e interativos de 

aprendizagem se constitui em organização de situações de aprendizagem e de 

planejamento que conduzam o aluno a uma aprendizagem significativa.  É 

possível perceber um compartilhamento do meu participante sobre o manuseio 

do sistema Moodle, mostrando que as ferramentas do sistema Moodle parecem 

realmente dar dinamicidade ao processo de ensino-aprendizagem.   

Adotando por base o quadro apresentado por Freire, M.M. (2009, p. 19), 

mais uma vez, apreendo que o eixo da ecoformação parece se destacar nesse 

momento, visto que, na dimensão do objeto de formação, a relação entre o 

humano e o ambiental prevalece. Como exemplo, retomo o trecho: “ E pro 

aluno também era interessante porque já fazia e já sabia a nota dele [de 

imediato]. Terminou de fazer, enviou.” Levando esse aspecto em consideração, 

compreendo a razão de Gatti (2009, p.114) chamar a atenção para uma 

mudança na lógica institucional e na natureza do trabalho docente na EAD. 

Nessa modalidade, o professor realmente abre espaço na sua ação docente 

para que o aluno busque a sua própria formação, enquanto o espaço 

ecologizado, aqui representado pelo do sistema Moodle, fornece as 

ferramentas. 

Outro aspecto a ser destacado a partir dos fragmentos em negrito é a 

visão que o professor Antonio parece ter da relação estabelecida entre o aluno 

e o sistema Moodle. Retomando a unidade de significado “E pro aluno também 

era interessante porque já fazia e já sabia a nota dele [de imediato]”, interpreto 

que, na perspectiva de Antonio, o aluno aprende a buscar seu próprio caminho, 

os seus próprios resultados, tornando-se sujeito de sua aprendizagem. Na 

modalidade a distância, o aluno tem uma visão, uma dimensão diferente do 

ambiente e a visão que ele tem do professor tende a ser diferente também. 

Seguindo meu caminho interpretativo, ao realizar as leituras e releituras, 

outro excerto me chamou a atenção. Ele mostra a natureza do fenômeno em 

estudo se manifestando, mais uma vez, por meio do tema compartilhamento. 

Trata-se de um trecho em que as experiências docentes de pesquisadora e 

participante deixam transparecer diferentes visões na relação professor e aluno 
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que possa ser construída por meio do sistema Moodle, ou de outro recurso 

tecnológico, conforme excerto a seguir:  

 
Excerto 5 [MR 7]  
Luciani: Eu sei, porque eu tenho uma proximidade muito 
grande com alguns dos meus alunos na máquina [no 
computador] do que na sala de aula, que os colegas não têm 
nem noção. 
Antonio: Só que isso acontece com um maior número de 
alunos ... do que na sala de aula.  
Luciani: É porque isso exige mais do professor às vezes 
também, não é? Porque eles vêm assim “chorar as mágoas” 
através da máquina, não é? 
Antonio: É! Na máquina, eles já ... ou “chorar as mágoas” ou 
cobrar você. Tá tudo perto, [o aluno] não vê muita fronteira. 
Usando aquela palavra antiga, que saiu de moda, 
paradigma, né? Mas não tem tanto esse paradigma 
‘professor’ ..., ali ele sente mais à vontade. Vamo s dizer, 
pelo fato de ele não tá olhando no olho, eu não sei , acho 
que é liberdade.  

 
Pelo que posso apreender em minha interpretação, no entender de 

Antonio, na modalidade a distância há uma quebra de padrões, em que a 

hierarquia e o distanciamento entre professor e aluno, que podem ser 

considerados característicos na modalidade presencial, não têm sido 

considerados pelos jovens, da mesma forma, na modalidade a distância. A 

partir do excerto apresentado, interpreto que na modalidade a distância, o 

aluno parece, pelas reflexões feitas pelo meu participante, ser mais aberto, 

franco e às vezes, ríspido, não medindo muito as consequências de seus atos. 

A unidade de significado: “Tá tudo perto, [o aluno] não vê muita fronteira” 

exemplificam que o compartilhamento da experiência no manuseio propicia ao 

professor e seus alunos.  

O compartilhamento da experiência no manuseio ilustra uma 

proximidade entre professor e aluno também pode ser exemplificado no excerto 

a seguir:  

 
Excerto 6 [MR 7] 
Antonio: [...] Agora se você pega um aluno que está aí 
psicologicamente equilibrado, preparado pra fazer um curso à 
distância, tem compromisso, tem tudo, não é? Porque ele está 
recebendo aquilo, está vendo, ele está vivenciando,  “olha, 
eu fiz a tarefa professor, está aqui; olha, eu perc ebi isso, 
percebi aquilo”.  
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Percebo a pertinência do fragmento: “olha, eu fiz a tarefa professor, está 

aqui; olha, eu percebi isso, percebi aquilo.” em que é possível compreender a 

proximidade entre aluno e professor na motivação demonstrada pelo aluno ao 

enviar sua atividade para a apreciação do professor. Considero esse, um 

exemplo de que a auto-heteroecoformação tecnológica experienciada por um 

professor atuante na plataforma Moodle é caracterizada por compartilhamento 

no manuseio das ferramentas, o que propicia proximidade entre os 

participantes, professor e aluno. 

Para exemplificar mais uma vez o tema compartilhamento, apresento o 

excerto seguinte em que o professor Antonio demonstra que, na modalidade a 

distância, ele tem ótimas possibilidades de construir conhecimento com seus 

alunos: 

 

Excerto 7 [MR 6] 
Antonio: Aulas em EAD são para mim uma experiência 
única, pois faço a experiência de trabalhar pessoa a 
pessoa, aluno/professor. Embora o contato seja virt ual, se 
cria uma proximidade inacreditável, o aluno consegu e uma 
proximidade que não encontro no presencial . Outra coisa é 
a participação do aluno que é visivelmente muito ma ior na 
EAD. 

 

Ao ler e interpretar esse excerto, apreendo que o professor Antonio 

experiência, no compartilhamento no manuseio, uma proximidade com cada 

aluno; paradoxalmente, poderia ser considerado um momento de isolamento, 

contudo, ao mesmo tempo em que o separa do grupo, se aproxima de cada 

aluno em especial, de uma forma diferenciada da modalidade presencial. 

Percebo, assim, uma característica da complexidade se revelando: uma ação 

que isola acaba por aproximar; ou seja, opostos que se complementam. O 

professor enfatiza essa característica da modalidade a distância atribuindo a 

ela uma unicidade bastante relevante. Percebo o tema compartilhamento 

emergindo de suas palavras: “aulas em EAD são para mim uma experiência 

única, pois faço a experiência de trabalhar pessoa a pessoa.” Antonio valoriza 

a modalidade a distância e reconhece nela um potencial para desenvolver a 

sua formação e, ao mesmo tempo, criar condições e possibilidades para que os 

alunos desenvolvam sua autoformação também.  Essa interação mais 

individualizada com cada aluno cria laços entre professor e aluno. Nas palavras 
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de Antonio, “se cria uma proximidade inacreditável”, significando que ele 

percebe a existência de um compartilhamento maior experimentado com seus 

alunos, maior que o contato presencial. A unidade de significado: “outra coisa é 

a participação do aluno que é visivelmente muito maior na EAD.” corrobora 

essa interpretação. Percebo que Antonio se mostra felizmente surpreso com a 

participação dos alunos, a partir do compartilhamento que consegue ter nas 

atividades desenvolvidas.  

Do mesmo modo, a unidade de significado: “Embora o contato seja 

virtual, se cria uma proximidade inacreditável, o aluno consegue uma 

proximidade que não encontro no presencial” ilustra a heteroecoformação de 

Antonio à medida que ele mostra uma visão da modalidade a distância 

modificada pela experiência vivida, tanto com os alunos como por meio das 

ferramentas utilizadas. Antonio parece despertar para uma consciência mais 

apurada da modalidade a distância, passando a compreendê-la a partir de 

“uma visão espacial mais ampliada e atenta” (Barreto, A.A., 2008, p. 140), o 

que contribui significativamente para a sua autoformação. 

 Considerando o respaldo teórico da complexidade, a escola como 

sistema social complexo está em constante transformação devido a tensões, 

desequilíbrios, desordens e reorganizações pelas quais ela passa. Do mesmo 

modo, o professor que faz parte do grupo de agentes e sujeitos dentro desse 

sistema vivencia também tais características que acabam por influenciar a sua 

ação pedagógica e, portanto, sua auto-heteroecoformação de forma ampla. 

Após refletir sobre esse aspecto, retomei minhas leituras e releituras, 

tentando ressignificar, refinar e validar minha interpretação (conforme 

procedimentos sugeridos por van Manen, 1990 e Freire, M.M., 2006, 2007, 

respectivamente) e encontrei outro excerto que ilustra o tema 

compartilhamento, que apresento a seguir: 

 

Excerto 8 [MR 7] 
Luciani: Entrar, sentar e fazer; corrigir.  
Antonio: Isso, sentar e fazer. Lembrar que tem uma pessoa 
atrás daquele e-mail que te mandou. Não é só a disciplina, tem 
alguém querendo aprender e você tá ali pra ensinar , 
entendeu? Acho que seria, vamos dizer, dá pra gente ligar 
outra coisa, compromisso do aluno e compromisso do 
professor. Porque dentro da sala de aula, às vezes, o olhar ..., 
vamos dizer, você olha assim, ... às vezes você finge que não 
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viu. Porque às vezes, o aluno fica quieto e você deixa passar.  
Agora na máquina já não tem isso não; na máquina ele já 
coloca lá o que tá acontecendo e você vai ler. Então não tem 
esse furo no relacionamento. Não sei se você me compreende. 
Luciani: Sim, porque às vezes ele é muito mais verdadeiro, né? 
Antonio: Lá na máquina, né? Apesar da máquina distanciar 
fisicamente, mas vai ter uma proximidade maior no 
relacionamento. 

 

Adotando a unidade de significado destacada “tem alguém querendo 

aprender e você tá ali pra ensinar”, exemplifico o tema compartilhamento, de 

forma a deixar também explícito o subtema experiência no manuseio. Entendo 

que o compartilhamento da experiência no manuseio das ferramentas do 

sistema Moodle se revela pelo comprometimento de todos os participantes da 

interação social que ocorre durante as aulas, as tarefas, as correções e 

contatos. Do mesmo modo, adotando a unidade de significado “compromisso 

do aluno e compromisso do professor”, interpreto que a experiência na 

aprendizagem também emerge como subtema do tema compartilhamento. Ao 

atender às exigências de dedicação de tempo que o sistema Moodle exige do 

professor, esse está desenvolvendo sua experiência, colaborando para a 

aprendizagem de todos os agentes da interação ocorrida durante as atividades. 

Ao vivenciar uma experiência, parece natural que, em momentos desse 

processo de auto-heteroecoformação, Antonio se contradiga, suas opiniões 

sejam divergentes, o levem a um e outro extremo, pois o processo está em 

desenvolvimento e as reflexões estão ocorrendo, não raro, pela primeira vez. A 

riqueza nesse processo está, justamente, no fato de ele estar vivenciando, 

refletindo, revendo e reconstruindo sua prática, se auto-formando. Isso é 

percebido em seu compartilhamento da experiência no manuseio e na 

aprendizagem que ocorre entre os envolvidos no processo de auto-

heteroecoformação tecnológica vivenciado.  

Termino a interpretação do tema compartilhamento, relacionando a 

unidade de significado: “vai ter uma proximidade maior no relacionamento”, ao 

estar junto virtual, que nas palavras de Prado & Valente (2002, p. 29): “propicia 

ao professor criar condições de aprendizagem significativa para o aluno, para 

que o mesmo possa construir novos conhecimentos”.  

Para ilustrar minha interpretação, apresento um diagrama parcial do 

fenômeno, tendo como foco o tema compartilhamento, o qual se revelou, em 
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minhas leituras, como elemento constituinte da natureza da vivência registrada 

nos textos do participante desta pesquisa. Pela leitura do diagrama, posso 

apreender que o fenômeno auto-heteroecoformação tecnológica experienciada 

por um professor atuante na plataforma Moodle se constitui em 

compartilhamento da experiência no manuseio das ferramentas do sistema 

Moodle e compartilhamento da experiência da aprendizagem. Em outras 

palavras, em minha interpretação, o compartilhamento da experiência aproxima 

os participantes na interação social durante o manuseio do sistema Moodle, ao 

mesmo tempo em que esse compartilhamento da experiência propicia a 

aprendizagem.  

 

                  
   Diagrama 1: Compartilhamento 

 

Na interpretação dos textos que realizei nesta pesquisa, percebi emergir 

o tema compartilhamento como parte essencial na constituição do fenômeno 

investigado. O seu subtema experiência também esteve respaldado por 

subsubtemas, conforme apresentado: manuseio e aprendizagem, que 

colaboraram para ilustrar a relevância do tema, enriquecendo e aprofundando a 

nomeação por mim escolhida. 

Assim como o tema compartilhamento se revelou nos textos, por meio 

das minhas leituras e releituras, de ressignificações e refinamentos, outro tema, 

também parte constituinte da natureza do fenômeno auto-heteroecoformação 

tecnológica experienciada por um professor atuante na plataforma Moodle, se 

mostrou muito relevante: isolamento.  

COMPARTILHAMENTO 

EXPERIÊNCIA 

APRENDIZAGEM 

MANUSEIO 
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Antes, porém, de iniciar minha interpretação desse tema, gostaria de 

esclarecer que a interpretação dos textos me levou a perceber que o fenômeno 

em estudo envolve diferentes relações construídas pelo participante, a relação 

professor-alunos, professor-ambientação (sistema), professor-colegas. Isso me 

revelou que a teia complexa, que está sendo construída na interpretação, não é 

linear, e nela alguns temas ficam mais evidentes numa parte dos textos. O 

tema compartilhamento, que compõe o fenômeno investigado, emergiu de 

forma mais evidente quando foi abordada a relação professor-alunos-sistema, 

ao passo que o tema isolamento se revelou mais contundente nas relações 

com os colegas de trabalho. Partindo dessa percepção, ao apresentar o tema 

isolamento, volto meu olhar hermenêutico-fenomenológico para interpretar a 

relação interativa entre o professor Antonio e seus colegas, também 

professores do curso Pronen.  

 

3.2.2 Isolamento 

 

Ao introduzir a interpretação desse tema e seus possíveis subtemas, 

lembro ao leitor que toda a investigação que aqui é apresentada está 

alicerçada na complexidade em diálogo com a abordagem hermenêutico-

fenomenológica. Para iniciar a exemplificação do tema isolamento, apresento 

um excerto em que Antonio reflete acerca da sua interação, ou melhor, da 

pouca interação com os colegas professores do mesmo curso: 

 
Excerto 9 [MR 7] 
Antonio: No começo, quando a gente comentava sobre a nossa 
rotina de trabalho era a questão do acesso, com relação às 
respostas dos alunos, quando o aluno participava, um 
respondeu, outro não, de postar a matéria, às vezes. Alguma 
coisa técnica, às vezes. Ah, não consegui alguma coisa, como 
faz para postar tal matéria? Às vezes, com relação à postagem. 
Logo no início foi isso. 
 

Considero relevante apresentar esse excerto para exemplificar que no 

começo da docência no curso Pronen, Antonio mostra uma tímida interação 

com seus colegas, também professores do Pronen. Ele resgata algumas das 

vezes em que houve interação entre eles, o que poderia indicar que no início 

houve tentativas de intercâmbio de conhecimento, de reflexão sobre a ação 
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(Schön, 1987), sobre a rotina de trabalho, mas isso se esvaiu no decorrer do 

curso. Creio que seja uma pena que, durante o curso, eles não tenham mantido 

uma rotina de troca de experiências, que provavelmente poderia ter contribuído 

muito significativamente para a heteroformação de todos, mais pontualmente.  

No entender de Schön (1987, p.65), ao refletir-na-ação, o professor 

dirige sua atenção ao fenômeno e isso o ajuda a ter uma compreensão intuitiva 

sobre ele. O professor está, dessa forma, vivenciando uma experiência e 

poderá ressignificar a sua ação, além de contribuir para que seus parceiros 

possam também dar novo significado à deles. No caso do professor Antonio, 

esse seria um exemplo de auto-heteroformação, que no entender de Freire, 

M.M., (2009, p. 19), poderia ser interpretado como uma ação do indivíduo 

sobre si (autoformação) e também um exemplo de heteroformação, se 

pensarmos que a ação desse professor poderia influenciar, ajudar, ou até 

modificar a ação dos outros. 

A interpretação do tema isolamento se mostrou muito interessante para 

a minha compreensão do fenômeno investigado, visto que o fato de o professor 

não ter conseguido manter contato com os outros professores do curso parece 

não ter proporcionado a ele uma oportunidade representativa de 

heteroformação com seus pares. No entanto, ao mesmo tempo, esse 

isolamento que vem da falta de troca de experiência na docência parece ter 

gerado mais chances de autoformação e ecoformação, em determinados 

momentos. Nesse sentido, o tema isolamento que, em princípio, poderia 

parecer uma característica negativa da experiência vivenciada, se revela, em 

alguma medida, pertinente para a formação docente investigada.  

No excerto a seguir, o participante menciona a falta de tempo como um 

dos fatores que dificultam a interação, gerando, portanto, isolamento entre os 

professores do curso Pronen: 

 
Excerto 10 [MR 7]  
Luciani: Falando do relacionamento de vocês. Por exemplo: 
Você tem uma equipe aqui que você coordena [o professor 
Antonio é coordenador de um curso de graduação na 
instituição] e você sabe se os professores estão trabalhando 
juntos ou não, se eles estão dialogando, se eles conversam 
sobre os alunos, sobre as matérias, se há uma 
interdisciplinaridade.  
Antonio: Acho que não aconteceu isso não.  
Luciani: Não? Por que será? 



 142 

 
Antonio: Eu acho que é o tempo, eu acho . O espaço que a 
gente teve foi para fazer a prova, elaborar a prova , a 
correção das provas e depois cada um caiu na sua ro tina.   
Durante o curso essa rotina não foi compartilhada. O que 
cada um estava fazendo não foi compartilhado . 

 

Uma primeira interpretação do excerto, sem considerar as 

características do contexto de pesquisa, poderia revelar que os professores do 

curso mantiveram um isolamento no que se refere à construção de 

conhecimento devido ao tempo e a rotina de cada um, simplesmente. Poderia 

parecer, ainda, que houve somente uma falta de vontade ou de interesse dos 

professores em interagir e/ou negociar suas percepções. Poderia parecer que 

os professores apenas preferiram se fechar, não compartilhar experiências e 

seguir seus caminhos sozinhos. Essa postura poderia revelar-se como uma 

característica do paradigma tradicional em que cada professor é visto como 

detentor do saber a ser transmitido ao aluno e que não necessita ou não deseja 

trocar experiências ou compartilhar conhecimento, pedir ou ajudar o outro.  

A unidade de significado: “É, não foi compartilhada. O que cada um 

estava fazendo não foi compartilhado” me permitiram aprofundar minha 

interpretação do tema isolamento e perceber o surgimento do subtema 

docência, por meio do qual parece possível afirmar que o tema investigado 

revela uma conotação mais peculiar: isolamento na docência. 

Durante nossa conversa, como a reflexão de Antonio em relação à rotina 

vivenciada me deixou intrigada com a percepção de que poderia ser mesmo 

falta de tempo ou de interesse que a construção colaborativa do conhecimento 

não estaria acontecendo, como evidencia o excerto apresentado, resolvi 

perguntar se ele não achava que seria importante essa comunicação entre os 

professores. O excerto, a seguir, mostra nossa interação:  

 
Excerto 11 [MR 7]  
Luciani: Você não acha que compartilhar seria importante?  
Antonio: É, seria. Também os colegas falarem de sua 
experiência. Isso contribuiria, seria interessante. Às vezes 
pode ser que o colega, né, achou um meio interessan te e 
podia compartilhar com os outros. Poderia só agrega r. A 
variável seria a disciplina. 
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O fragmento em negrito no excerto destaca a percepção do professor de 

que a interação entre os colegas do Pronen poderia ser proveitosa a todos. 

Interpreto que um não-isolamento muito poderia contribuir para a 

heteroformação tecnológica desses docentes e, também, para a autoformação. 

Contudo, Antonio, ao retomar como a organização do curso havia sido feita, 

levou-me a lembrar a questão do rodízio de turmas, fazendo-me rever minha 

interpretação inicial e, assim, o possível motivo para o isolamento entre os 

docentes do curso Pronen, conforme mostrado a seguir: 

 
Excerto 12 [MR 7]  
Luciani: Porque vocês estavam trabalhando com os mesmo 
alunos. Ah, mas às vezes, nem sempre vocês trabalhavam 
com os mesmos alunos, não é? 
Antonio: Não, mudava. Eles colocaram num esquema que ia 
mudando os alunos. O esquema não tinha ..., não dav a 
muito acesso, sabe, por isso cada um caia na sua ro tina e 
ia em frente. 

 

Ao usar o pronome eles, o professor Antonio se refere à coordenação do 

Pronen, aos organizadores da sequência dos módulos das disciplinas e 

distribuição das turmas. 

Ao interpretar o excerto, busquei validação para reforçar a nomeação 

que escolhi para o tema isolamento, especialmente no seguinte fragmento: “O 

esquema não tinha ..., não dava muito acesso, sabe, por isso cada um caia na 

sua rotina e ia em frente” para ilustrar essa parte constituinte do fenômeno 

investigado. 

A sistemática adotada pelo curso Pronen, que previa um esquema de 

rodízio de professores entre as turmas, não favorecia, portanto, a interação 

entre os professores e, assim, a heteroformação. Não era possível refletir, ao 

mesmo tempo, sobre como cada turma se portava diante dos exercícios 

propostos, ou sobre as possíveis interações entre professor-aluno, aluno-aluno, 

aluno-sistema Moodle, sistema Moodle-professor. Havendo uma possibilidade 

de modificação no esquema de rodízio, aqui comentado, percebo que o Moodle 

poderia favorecer a interação entre os professores no fazer pedagógico no 

curso Pronen. Seguindo a percepção de mundo como complexo, o sistema 

Moodle, visto como um todo, formado por suas ferramentas constituintes, e 
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também como parte de uma tecnologia de informação e comunicação, por 

exemplo, de um sistema maior, passaria a ser percebido por todos como um 

espaço realmente “ecologizado” (Moraes, 2004, p. 161). Nesse sentido, ele 

seria compreendido como o meio em que as interações e negociações 

poderiam nascer e acontecer, de forma mais efetiva, sugerindo reflexões 

críticas sobre possibilidades de construção de conhecimento e mesmo sobre 

possíveis problemas que pudessem acontecer na adoção de uma nova 

proposta didático-pedagógica por parte do professor na sua prática 

educacional.  

Entendo que o processo de auto-heteroecoformação, vivido por Antonio, 

poderia ser uma possibilidade a ser sugerida à coordenação do Pronen no 

intuito de se evitar o isolamento. Vejo que, talvez, utilizando os recursos 

tecnológicos do sistema Moodle, os professores do Pronen poderiam abrir um 

fórum de discussão durante o curso e compartilhar as experiências num 

processo focal de heteroecoformação. Todos poderiam refletir juntos sobre as 

suas próprias experiências, as experiências dos outros participantes e como 

cada um poderia ajudar, sugerir, utilizando compartilhamento ideias sobre o 

sistema Moodle, seus recursos e atividades, sobre os alunos, num processo 

colaborativo de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento do conhecimento. 

Esses dois temas, isolamento e compartilhamento, componentes constitutivos 

da natureza do fenômeno, que a princípio poderiam se revelar como opostos, 

na verdade não o são, uma vez que revelam relações construídas com 

parceiros diferentes. Se eu tomar como referência apenas a nomeação dos 

temas, isso poderia sugerir uma contradição e um possível diálogo de opostos, 

mas na realidade os temas estão se referindo a relações com parceiros 

diferentes. O compartilhamento emerge da relação professor-alunos-sistema e 

o isolamento é emergente da relação professor-professor.   

Para a finalização desta seção, apresento o diagrama 2, representação 

parcial do fenômeno auto-heteroecoformação tecnológica experienciada por 

um professor atuante na plataforma Moodle, tendo o meu olhar voltado para 

um dos componentes da estrutura desse fenômeno, o tema isolamento, 

acompanhado de seu subtema docência.   
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Diagrama 2: Isolamento 

 

Gostaria também de dizer que, ao reler os excertos, a fim de buscar 

interconexões entre eles, o surgimento do tema isolamento me leva a inferir 

que falta, nesse tipo de curso, o momento, seja virtual ou presencial, seja 

durante ou ao final do curso, para os professores interagirem, discutirem suas 

descobertas, suas reflexões e, em especial, as angústias e questionamentos. 

Se pudessem debater e refletir criticamente, compartilhando sua docência, 

poderia haver um crescimento significativo, que beneficiaria a todos os 

envolvidos no curso Pronen, por exemplo, e, mais amplamente, à instituição, 

contexto maior desta pesquisa.  

Na sequência da descrição e interpretação da auto-heteroecoformação 

tecnológica experienciada por um professor atuante na plataforma Moodle, 

chego a mais um tema revelado nesta pesquisa: confiança. 

 

 

3.2.3 Confiança 

 

No desenvolver desta pesquisa, li os textos em conjunto, interpretei, (re) 

interpretei, refinei, ressignifiquei alguns excertos e percebi a emergência do 

tema confiança que se tornou recorrente e começou a mostrar seus subtemas, 

a saber: ambientação e pessoa. Confiança na ambientação, ou seja, nas 

ferramentas do sistema Moodle, e confiança na pessoa, adquirida a partir do 

momento em que o professor passou a se sentir mais seguro, confiante para 

trabalhar com os alunos utilizando o sistema Moodle. O professor revela, ainda, 

que começou a perceber que os próprios alunos estavam conseguindo 
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participar de forma mais produtiva e interativa no ambiente virtual no ano de 

2010, o que interpreto, também, como um traço indicativo da revelação da 

confiança na ambientação, como sugerido no excerto a seguir:  

 
Excerto 13 [MR 3]  
Em relação ao ano de 2009 a participação está sendo muito 
boa , por parte dos alunos. A plataforma Moodle é uma 
plataforma muito boa , tanto os alunos como o professor 
podem utilizá-la com muita facilidade, e possui rec ursos 
interessantes.  Muito superior em relação ao Teleduc.     
 

 
Percebo, no texto do professor Antonio, a valorização do sistema Moodle 

e seus recursos e ferramentas. Os fragmentos “é uma plataforma muito boa, 

tanto os alunos como o professor podem utilizá-la com muita facilidade” me 

remetem ao subtema confiança na ambientação. Nesse sentido, usar 

criticamente as tecnologias de informação e comunicação, a Internet, o sistema 

Moodle, entre outros, contribui para que o homem possa tornar-se capaz de 

produzir novos conhecimentos e recriar práticas pedagógicas e também 

sociais, libertando-se de algumas concepções que se tem a priori para poder 

repensar o que está acontecendo no presente, na sua realidade acadêmica, 

profissional, social, que no entender de Almeida (2003, p.335), possibilitarão o 

estabelecimento de múltiplas relações, retroações e recursões, atribuindo ao 

professor um novo sentido que ultrapassa a compreensão individual. 

O tema confiança emerge do texto do professor Antonio acompanhado 

do subtema ambientação, como ilustro com mais um excerto: 

 
Excerto 14 [MR 5]  
Luciani: Mas durante o curso o que você achou de você? 
Antonio: A dedicação da gente tem que ser assim, (...) E utilizar 
os recursos do software, porque eu utilizei a correção 
automática do software, me ajudou bastante. 
Luciani: Você acha que isso foi um facilitador? 
Antonio: Muito grande, muito grande, muito grande . Porque 
ele [o aluno] já corrigia e já obtinha a resposta 
instantaneamente  né e às vezes pedia ajuda naquilo que ele 
errou. 
Luciani: E como é que você fazia esse retorno para o aluno? 
Antonio: Para o aluno?? Não, não. É que pela nota ele [o 
aluno] já sabia qual o item que ele errou . 
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As unidades de significado: “me ajudou bastante”, “muito grande, muito 

grande,” destacadas nesse excerto, me permitem nomear o tema confiança 

como um dos temas que constituem a essência do fenômeno investigado. 

Trabalhar com mais de uma turma ao mesmo tempo trazia ao professor um 

volume grande de exercícios para serem corrigidos num tempo curto de 

atuação, considerando o sistema de rodízio de turmas. Em média eram 30 ou 

40 alunos por turma e o professor trabalhava com duas ou três turmas por vez. 

A confiança adquirida nos recursos tecnológicos disponibilizados pelo sistema 

Moodle, a exemplo da correção automática, possibilitou uma nova na dinâmica 

da ação docente do professor.  Outras possibilidades de interação surgem a 

partir desse contato facilitado pela utilização do recurso tecnológico. 

O subtema ambientação se mostra relevante, porque no meu entender, 

a confiança na ambientação proporciona mais liberdade de ação ao professor, 

que não precisa ficar preso a correções e ao direcionamento de todas as 

atividades dos alunos no sistema Moodle. Ao mesmo tempo, a confiança na 

ambientação parece poder contribuir para a construção autônoma do 

conhecimento por parte dos alunos, que podem buscar por si mesmos o 

entendimento da correção dos exercícios que recebem do próprio sistema, 

assim que enviam suas respostas para uma determinada atividade. A utilização 

do recurso de correção automática na elaboração e postagem dos exercícios 

no sistema Moodle pode possibilitar aos alunos um maior engajamento nas 

atividades, uma vez que ele pode se tornar sujeito mais ativo no seu processo 

de construção de conhecimento ao verificar os resultados das 

atividades/tarefas realizadas e refletir sobre os mesmos.  

Interpreto que, à medida que Antonio confia no sistema Moodle, revela 

sua formação para a ecologia do contexto em que está atuando. Dessa forma, 

considerando o processo formativo vivido por cada indivíduo, remeto-me ao 

quadro de Freire, M.M. (2009, p. 19), que mostra as diferentes dimensões 

envolvidas no processo de auto-heteroecoformação. Em sua atuação no 

sistema Moodle, Antonio parece ter se detido naquilo que realmente poderia 

contribuir para o desenvolvimento de seus alunos, possibilitando a eles 

desenvolver sua autoformação naquele espaço “ecologizado” (Moraes, 2004, p. 

161). Em outras palavras, pela ação do meio ambiente sobre os participantes 

de uma interação social, cada um pode agir sobre si mesmo e reconstruir seu 
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conhecimento. Ao mesmo tempo, de acordo com o quadro elaborado por 

Freire, M.M. (2009, p.19), na dimensão do objeto de formação, a relação entre 

o humano e o ambiente se articula de forma a permitir que cada um amplie sua 

atuação. Na emersão do tema confiança, percebo que a relação que Antonio 

parece ter construído com o sistema Moodle propiciou uma ampliação bastante 

significativa na sua atuação profissional e de educador, abrindo espaços de  

autoformação também a seus alunos. 

Reitero que, conhecer e ter confiança na ambientação, nos recursos que 

o sistema Moodle apresenta, pode auxiliar o professor na criação de novas 

possibilidades de desafio aos alunos e de construção compartilhada de 

conhecimento, o que pode se tornar um dos caminhos para a auto-

heteroecoformação de todos os participantes da interação social. A 

interconectividade entre professor-sistema-aluno liberta a formação de uma 

visão em que só o professor ensina, em que é necessário fragmentar e 

simplificar para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra. 

Ações como liberdade para fazer, refazer, se questionar, buscar auxílio 

quando e se realmente precisar, podem ser consideradas elementos 

característicos daqueles alunos que se tornam sujeitos de sua própria 

aprendizagem, ou melhor, dos aprendizes autônomos. Interpreto que o 

participante desta pesquisa, pela confiança na ambientação, ao utilizar os 

recursos do sistema Moodle, pode ter ajudado os alunos a conquistar 

autonomia, levando-os a experienciar, descobrir, conhecer, problematizar e 

buscar, de forma autônoma, respostas aos questionamentos de sua vida de 

estudante, de aprendiz e de sujeito de sua própria aprendizagem.  

Seguindo essa linha de pensamento, mas ampliando minhas 

considerações, ser educador não é fornecer respostas prontas, mas ajudar o 

aluno a buscá-las por meio de reflexões e questionamentos, sempre levando 

em consideração as condições culturais, sociais, educacionais que o 

constituem como um ser participante ativo de uma interação social. 

Para ilustrar a compreensão do professor em relação à função do aluno 

na modalidade a distância, apresento o excerto a seguir em que o professor 

comenta sobre o desempenho dos alunos: 
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Excerto 15 [MR 6] 
Luciani: Que diferenças percebe entre as aulas presenciais e 
as aulas a distância, ministradas através plataforma Moodle, no 
que se refere ao papel e desempenho do aluno? 
Antonio: O Aluno participa mais no EAD ele se envolve 
mais, lê mais, pesquisa mais, interage muito mais, torna-se 
mais crítico .  

 

No que tange à educação, o desenvolvimento da autonomia deve ser 

sempre estimulado no aluno. Cabe, no entanto, ao professor-educador tomar o 

cuidado de não deixar que o aluno assuma a responsabilidade total pelo 

sucesso ou fracasso do processo de ensino-aprendizagem. No meu entender, 

essa é uma das características mais relevantes da auto-heteroecoformação, 

visto que a interação professor-aluno-sistema Moodle, conforme mostrado na 

experiência vivida, contribui para a formação de cada participante de modo 

individual (autoformação), mas ela acontece na forma de uma teia complexa, 

tecida, negociada e construída na interação entre todos, o que pode propiciar a 

auto-heteroecoformação.  

Creio que seja muito relevante dizer que autonomia se revela um traço 

marcante no meu caminho interpretativo e por isso aparecerá frequentemente 

neste texto, pois ela se mostrou uma das grandes metas da ação docente do 

professor Antonio. A ação docente e a auto-heteroecoformação tecnológica 

vivenciada pelo professor revelam que a promoção da autonomia é uma das 

maiores preocupações em seu processo de construção compartilhada de 

conhecimento junto a seus alunos.  

Penso ser muito importante lembrar que todo o processo de construção 

de conhecimento discutido nesta pesquisa acontece na ambientação virtual de 

aprendizagem e esse é um espaço diferenciado de construção de 

conhecimento que pode permitir ao professor ganhar tempo qualitativo na 

interação com os alunos no processo de ensino-aprendizagem, ao utilizar os 

recursos e ferramentas disponíveis pela ambientação virtual, no caso o sistema 

Moodle. 

Ao ser questionado sobre como utilizava o sistema de correção de 

exercícios com os alunos, Antonio responde: 
 

Excerto 16 [MR 5]  
Antonio: Pro aluno?? Não, não. É que pela nota ele já sabia 
qual o item que ele errou. 
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Luciani: E você acha que a ferramenta [correção automática] 
ajudou nesse sentido [autonomia dos alunos] também? 
Antonio: Muito, muito; ganhei muito tempo  né ... deu pra dar 
atenção .  
 

Tomando o fragmento “É que pela nota ele já sabia qual o item que ele 

errou”, a princípio, poderia parecer que a atividade se constituiu somente em 

um exercício mecânico para o qual o aluno, após realizada uma atividade, 

obtinha uma resposta. Essa contextualização poderia indicar que o curso se 

sustentava unicamente numa base tradicional e mecanicista de ensino-

aprendizagem. No entanto, considerando o fenômeno investigado, apreendo 

que utilizar os recursos disponibilizados pelo sistema Moodle, possibilitou ao 

professor um ampliar de sua ação docente e revelou sua auto e ecoformação. 

O uso do corretor automático de exercícios, liberou o professor do uso de seu 

tempo para corrigir, devolver, receber novas refacções de exercícios, por 

exemplo. Isso gerou oportunidade de organização de outras formas de 

construção de conhecimento e de poder dar atenção, conforme último 

fragmento em negrito no excerto anterior.  

Esse mesmo excerto poderia exemplificar o surgimento do tema 

cuidado, já que o fragmento: “deu pra dar atenção” é ilustrativo desse tema. 

Considerando que o fenômeno se caracteriza como uma teia complexa, na 

qual os temas são tecidos em rede, como partes de um todo: o fenômeno da 

experiência humana investigado. Sendo assim, além de poder dar mais 

atenção ao aluno, o professor acabou dando chance a seus alunos de 

buscarem o conhecimento por si. Essa atitude do professor me leva a inferir o 

surgimento da confiança na pessoa.  Ao receberem a correção automática dos 

exercícios, podiam refletir sobre erros e acertos e procurar o professor somente 

quando e se necessário. Interpreto que com essa postura o professor 

demonstra ser um professor que tem espírito aberto (Dewey, 1959, p. 39). No 

entender de Dewey, ter espírito aberto significa estar pronto a ouvir e admitir 

opiniões que possam diferir de suas próprias, ou estar disposto a reexaminar 

as fundamentações lógicas que sustentam ações tidas como naturais, por 

exemplo. Minha percepção do tema confiança como parte constitutiva do 

fenômeno investigado se deve ao fato de que apreendo que é a confiança na 

pessoa e confiança na ambientação que dão respaldo ao professor para ter 

espírito aberto, dar liberdade ao aluno para explorar o ambiente virtual, 
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questionar a correção dos exercícios e ampliar seus conhecimentos de forma 

independente. 

O professor dizer que ganhou tempo poderia ser considerado 

irrelevante. Contudo, em meu mergulho interpretativo (Freire, M.M., 2007, p. 4), 

entendo que a ideia de economia de tempo é bem diferente na ambientação a 

distância. Na modalidade a distância, normalmente, as atividades costumam 

ser postadas logo no início do curso, o que permite um pouco menos de 

flexibilidade na reelaboração do programa a ser seguido. Do mesmo modo, as 

aulas são organizadas e postadas, obedecendo a um cronograma de 

atendimento mais personalizado, segundo o qual, muitas vezes, ganhar tempo 

significa ter mais disponibilidade para atender aos alunos em suas 

necessidades ou em seus questionamentos mais pertinentes. Conforme suas 

palavras: “deu pra dar atenção”, ou seja, como os alunos usaram a correção 

automática para os exercícios de múltipla escolha, por exemplo, só procuravam 

o professor (virtualmente) para resolver os exercícios que realmente 

solicitavam atenção do professor. Os outros foram resolvidos e os alunos 

abriram, por si só, caminhos de aprofundamento e busca, liberando o professor 

para também buscar, rever e propor novas oportunidades de ensino-

aprendizagem.  

Percebo, no tema confiança, as diferentes dimensões (ação, sujeito, 

objeto de formação e relações) que influenciam os três pólos (auto, hetero, 

eco) norteadores do processo formativo do sujeito (Freire, M.M., 2009, p. 19). 

Na interação vivenciada, cada um se desenvolve (autoformação), contribui para 

que o outro se desenvolva (heteroformação), numa teia construída 

conjuntamente e de forma interconectada pelas ações de cada um, que foram 

possibilitadas pelo espaço ecologizado (ecoformação) em que tais ações foram 

compartilhadas.  

De acordo com o excerto 16, pelo conhecimento prático do professor 

Antonio associado à experiência adquirida na utilização da ferramenta, um 

exercício foi elaborado e apresentado aos alunos com a utilização do 

mecanismo de resposta automática. O fragmento destacado anteriormente 

mostra que o professor Antonio fez uma adequação da experiência no ensino-

aprendizagem presencial às novas possibilidades disponibilizadas, a partir das 

ferramentas do recurso tecnológico. 
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Penso ser interessante destacar que alguns alunos que não acertaram 

um exercício entraram em contato com o professor para questionar o resultado, 

como mostrado no excerto a seguir: 

 
Excerto 17 [MR 7]  
Antonio: “Mas o meu tá igualzinho”, professor. Foram me 
questionar na sala de aula . Eu falei: “Olha bem as 
questões”.   
    

Não vejo relevância, neste momento, em questionar ou discorrer sobre a 

inadequação da atitude dos alunos de terem copiado os exercícios do colega. 

Optei por utilizar o excerto para ilustrar a confiança como um dos temas que 

constitui a essência do fenômeno investigado, emergindo da confiança na 

ambientação que o professor demonstra ao responder ao aluno: “olha bem as 

questões”.  

Enfatizo que o aluno teve uma atitude questionadora em relação à 

atividade proposta pelo professor, o que motivou uma ação estratégica do 

professor, ao responder: “Olha bem as questões.”  Apresento uma definição do 

termo estratégia, que considero oportunamente definido por Morin (2005b, p. 

79-80): 

 
A palavra estratégia não designa um programa predeterminado 
que busca aplicar ne variatur35 no tempo. A estratégia permite, 
a partir de uma decisão inicial, prever certo número de cenários 
para a ação, cenários que poderão ser modificados segundo as 
informações que vão chegar no curso da ação e segundo os 
acasos que vão se suceder e perturbar a ação. [...], a 
estratégia não se limita a lutar contra o acaso, também procura 
utilizá-lo (grifo do autor).  
 

A estratégia adotada pelo professor gerou uma nova ação (os alunos, 

após terem obtido uma nota diferente daquela tirada por um colega, do qual 

haviam copiado as respostas, foram atrás do professor para questionar a 

correção) que, por um acaso, perturbou o cenário da disciplina ministrada.  

Morin (2005b, p. 80) também afirma que a estratégia pode surgir por 

acaso. Interpreto que o professor, como um estrategista, pode se utilizar dos 

erros dos alunos para reconduzir a construção de conhecimento. Nesse caso, o 

erro dos alunos foi crucial para desencadear um agir didático-pedagógico do 

                                                 
35 Para que nada seja mudado, cópia fidelíssima. Fonte: Dicionário Houaiss (2001, p. 2014). 



 153 

professor, que trouxe aos alunos uma oportunidade de reflexão sobre a atitude 

tomada e, desse modo, proporcionou um ampliar da visão de ensino-

aprendizagem que os participantes necessitam conquistar nesse novo espaço 

educacional, a sala de aula virtual.  

Ressalto que a fala do professor: “Olha bem as questões” parece ter 

expressado aos alunos que voltassem à atividade e a refizessem, observando 

detalhes de realização. Esse episódio parece ter se constituído em uma 

expressão de auto-ecoformação do professor, em que ele utilizou uma escuta 

sensível (Barbier, 2002) e uma consciência mais elaborada, se mostrando dono 

de uma prática reflexiva e crítica, estando atento ao processo de construção de 

conhecimento dos alunos. Ele cria condições para que o aluno entre em 

contato mais próximo com a ambientação e cria condições para que o aluno 

desenvolva a sua auto-ecoformação. É uma postura de educador que vai ao 

encontro da visão complexa do processo formativo, segundo a qual, o 

professor não é transmissor e sim provocador e promotor de conhecimento. 

Tirando vantagem das ferramentas disponibilizadas pelo sistema Moodle, 

Antonio fortalece a relação do aluno com o sistema Moodle e se torna, 

também, sujeito (ativo e participante) bastante atento aos processos de auto-

organização de seus alunos, o que fortalece a sua visão de educador reflexivo 

e crítico de sua própria prática e, portanto, sua autoformação. Ele se mostrou 

capaz de olhar para os alunos sem a crítica a respeito de uma possível má 

postura pela cópia dos resultados de um colega para focar sua atenção, para 

orientá-los para uma revisão e refacção da atividade. A essa atitude do 

professor posso interpretar como confiança na pessoa, no sentido de que o 

foco da atenção do professor esteve voltado para dar apoio à construção de 

conhecimento do aluno, ilustrada também pela unidade de significado: “Olha 

bem as questões”, uma vez que ele utilizou uma estratégia de incentivo à 

atividade acadêmica a fim de orientar o direcionamento que os alunos 

deveriam tomar para a realização da proposta do exercício.  

Interpreto que a atividade foi além do propósito de uma atividade de 

resolução de exercícios matemáticos. Pelo contrário, por um olhar complexo, 

que me leva além da atividade pela atividade, do fazer por fazer, vejo que ela 

se transformou em um potencial caminho para a auto-heteroecoformação dos 

alunos. No meu entender, refletir sobre o copiar do colega, oportunizou aos 
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alunos desenvolverem reflexão e criticidade, mesmo que, a princípio, de modo 

involuntário. Sendo assim, creio que houve um conhecimento mais adequado 

do funcionamento da EAD e das novas possibilidades que o sistema Moodle, 

como recurso tecnológico, pode apresentar para o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. O próprio sistema se mostrou dinâmico na 

interação com os alunos, deixando clara a necessidade e a importância de 

cada um buscar o seu próprio conhecimento, tornando-se sujeito de sua 

aprendizagem.  

No caso específico, justamente por se tratar de uma estrutura 

aparentemente fixa e rigidamente organizada, como o são muitos testes 

aplicados online, que servem apenas para coletar dados quantitativos, ou 

meramente classificatórios, um aluno fez uma atividade postada pelo professor 

Antonio e outros simplesmente copiaram a sequência de respostas. Interpreto 

que a atividade, então, gerou uma dinâmica diferenciada no processo de 

ensino-aprendizagem vivenciado por aqueles participantes: uma primeira 

impressão de exercício meramente mecânico, padronizado e com unicidade de 

respostas, que em sua aparência, poderia ser facilmente copiado para 

simplesmente se pontuar na disciplina; ao mesmo tempo, todos tiveram a 

chance de experienciar uma vivência, que possibilitou questionamentos e 

reflexões. A meu ver, essa dinâmica de questionamento e reflexão, traz 

reflexos de grande significado para a compreensão que defendo sobre a auto-

heteroecoformação de todos os participantes da interação social acontecida 

naquele espaço educacional, o curso Pronen no sistema Moodle que, nesse 

caso, representou a realidade em que todo sujeito está inserido. Para 

esclarecer meu ponto de vista, recorro, mais uma vez, a Morin (2005b), que 

sob a perspectiva da complexidade, me faz refletir sobre o homem visto como 

uma trindade: indivíduo, membro de uma sociedade e de uma espécie. Esses 

três elementos inseparáveis indicam, de acordo com Morin (2005b, p. 55), que 

“todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento 

conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do 

sentimento de pertencer à espécie humana”.  

Antonio, valendo-se da oportunidade de interlocução com seus alunos, 

suscitou neles reflexão e criticidade ao pedir que voltassem aos exercícios e os 

refizessem. Nesse sentido, interpreto que os alunos que simplesmente 
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copiaram os resultados dos exercícios de outros tiveram uma oportunidade 

única de reflexão crítica a respeito de seu procedimento e a respeito do agir 

sério e comprometido dos professores do Pronen. Freire, M.M. (2009, p. 5, 14) 

nos conduz à compreensão de que o acesso às novas tecnologias por meio de 

novas interfaces, práticas e linguagens requer um professor interlocutor, 

pesquisador reflexivo e intérprete crítico de sua prática. Do mesmo modo, o 

aluno que voltou aos exercícios, refez e continuou errando, sem chegar a um 

resultado correto, pode conversar com o professor, tirar suas dúvidas e 

aprender, por meio da reflexão e da interação. 

Ao retomar o histórico sobre o Pronen com Antonio, pedi a ele que 

contasse como percebeu a participação do aluno no curso em relação ao ano 

anterior. Pelo excerto a seguir, interpreto que ele reconhece que a organização 

do sistema Moodle para atendimento aos alunos foi um primeiro passo auxiliar 

ao processo de ensino-aprendizagem desenvolvido. Uma organização mais 

adequada na forma de apresentação parece ter contribuído significativamente 

para a funcionalidade correta do sistema e do curso Pronen. Em suas palavras: 

 
Excerto 18 [MR 7] 
Antonio: A melhoria dos alunos na participação usando os 
recursos tecnológicos. No primeiro ano foi difícil . 
Luciani: Mas isso porque você acredita que eles vieram mais 
bem preparados?  
Antonio: Porque já deu um salto significativo em relação à 
apresentação do curso . Isso aí foi um salto muito grande . 
Antes o, acho que até a ..., o desenvolvimento estava meio 
enrolado , sabe. Todo mundo estava aprendendo.  

                   [...]    
Antonio: Eu acho que a questão de [o sistema Moodle] 
funcionar , ou não, limita. Se o aluno tenta uma vez, não 
consegue, ele desanima . O começo, o primeiro passo da 
organização é fundamental .  

 

Refletindo sobre o seu papel como educador naquele momento, Antonio 

se mostrou inicialmente preso ao paradigma tradicional, cartesiano, no que diz 

respeito à apresentação do curso e ao cumprimento do conteúdo programático. 

No entanto, com o desenvolvimento do curso, passou a perceber a 

potencialidade dos recursos tecnológicos do sistema Moodle e a considerar 

possibilidades de ampliação da disciplina a partir de uma maior confiança na 

ambientação, conforme mostra a sequência:  
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Excerto 19 [MR 7] 
Antonio: Era o objetivo, ... era a meta, vamos dizer, ela 
funcionou. Agora, para o próximo ano já posso pensar com 
mais tranquilidade, com calma, de colocar um texto, inserir um 
vídeo. Dar esse passo. 
Luciani: Por que a meta você já sabe que ela é possível? Então 
dá para você se arriscar um pouco mais. ... Agora que você é 
um novo professor, você pode se arriscar mais. 
Antonio: Você pega confiança  que funciona e em você de 
utilizar.  

   
 

Pelas palavras do professor Antonio é possível perceber o papel da 

reflexão sobre sua ação, quando ele deixa transparecer que tem confiança 

para poder arriscar mais no semestre seguinte. Essa atitude pró-ativa de ter 

confiança em poder arriscar é interpretada por mim como uma contribuição 

significativa para ampliar a abrangência e o funcionamento da disciplina, que 

num movimento circular e recursivo poderá melhorar o funcionamento do curso 

Pronen, e do uso do sistema Moodle na instituição, de forma geral. Conforme 

suas palavras, no excerto apresentado, em 2010, o professor manteve o foco 

de sua disciplina voltado à apresentação do conteúdo, ao cumprimento do 

objetivo traçado inicialmente para a disciplina. 

Em minha interpretação, apreendo que, de acordo com as palavras de 

Antonio, além da confiança na ambientação, resultante do bom funcionamento 

do próprio sistema, o participante passou a sentir mais segurança em si, mais 

confiança na pessoa ao utilizar o sistema Moodle. Considero, por isso, a 

relevância do excerto escolhido para ilustrar o tema confiança, que emerge 

especialmente da unidade de significado: “Você pega confiança que funciona e 

em você de utilizar” que, por sua vez, revelam os subtemas confiança na 

ambientação e confiança na pessoa.  

Chamo a atenção à similaridade dos termos segurança e confiança, mas 

justifico minha escolha lexical por confiança, pois confiança é mais do que 

segurança ou apoio, é força interior. Meu olhar hermenêutico-fenomenológico 

me leva a interpretar a atitude do professor Antonio como confiança, que no 

meu entender carrega em sua semântica uma crença de que algo não falhará, 
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é bem-feito ou forte para cumprir sua função36, esperança, otimismo e 

segurança. 

Para que minha percepção do tema confiança fosse validada 

(questionada, reformulada ou confirmada), busquei outros excertos que 

pudessem indicar a nomeação que escolhi para esse tema. Nas leituras e 

releituras que realizei, encontrei uma demonstração do professor refletindo, a 

partir da aprendizagem na atuação profissional que contribuía 

significativamente para a confirmação da emersão do tema confiança, como é 

possível perceber a seguir:  

 
Excerto 20 [MR 7]  
Antonio: Agora, para o próximo ano já posso pensar com 
mais tranquilidade, com calma, de colocar um texto,  inserir 
um vídeo. Dar esse passo. 
Luciani: Porque a meta você já sabe que ela é possível. Então 
dá para você se arriscar um pouco mais.  
Antonio: Você pega confiança que funciona e em você de 
utilizar. Ir mais um pouquinho adiante, se não você fica na 
mesmice também. 
Luciani: Por isso que você falou [retomando um outro encontro 
para reflexão] que agora você pode utilizar outras coisas que 
vão te enriquecer. Até aqueles textos que você falou, que você 
pode colocar e que o aluno pode vivenciar por conta dele. 
 

Considero bastante relevante o excerto para ilustrar o tema confiança, e 

seus subtemas ambientação e pessoa, revelado pelas unidades de significado: 

“Agora, para o próximo ano [...] com calma” e “Você pega confiança que 

funciona e em você de utilizar”. Pelo sentido que percebo emergindo das 

unidades de significado apresentadas, interpreto que o participante demonstrou 

confiança na ambientação e em si por estar aprendendo e, por isso mesmo, 

vislumbra novas possibilidades de desconstruir, reconstruir e coconstruir o 

conhecimento a partir da ampliação de sua ação, alicerçada pelos novos 

conhecimentos adquiridos. Dito de outra forma, a experiência vivida no curso, 

durante o 1º semestre de 2010, parece ter levado o participante a refletir 

criticamente sobre sua ação e, com confiança, sobre a chance de expandir o 

alcance de sua disciplina no futuro; de dar oportunidade a seus alunos para  

 

                                                 
36 Fonte: Dicionário Houaiss (2001, p. 795). 
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experienciar outras ferramentas do Moodle que poderão contribuir para o 

ensino-aprendizagem de todos no futuro. 

Apreendo o tema confiança emergindo do texto, ao perceber que a 

aprendizagem com a utilização do sistema Moodle e a partir da descoberta de 

novas ferramentas, poderá ser útil para modificar a ação docente do professor 

como participante do processo de construção do conhecimento na interação 

com seus alunos, ele aprende e ensina a partir do meio. Essa interação é 

ilustrativa da autoecoformação, conforme o fragmento: “Você pega confiança 

que funciona e em você de utilizar. Ir mais um pouquinho adiante, se não você 

fica na mesmice também”. Chamo a atenção para uma questão que julgo muito 

relevante como ilustrativa da proposta da autoformação, a não acomodação, a 

necessária busca pelo novo, pelo “ir mais um pouquinho adiante” para usar as 

palavras do próprio participante. Essa consciência de que a atuação dever ser 

sempre revista, ampliada, modificada parece estar bem clara ao professor 

Antonio.  

Apresento, a seguir, o trecho do texto em que o professor reflete sobre 

sua atuação e as prioridades que precisou ter ou optou por dar ao seu curso e 

como depois de vencido o obstáculo do período de trabalho, ele assume aquilo 

que ele denomina uma falha: 
 

Excerto 21 [MR 7]  
Luciani: O mediar discussões no ambiente não foi algo que 
você vivenciou. Porque eles acabavam não entrando no fórum. 
Talvez até pela sua disciplina, não? 
Antonio: Não utilizei muito essa ferramenta porque o problema 
deles era resgatar conceitos básicos; então teria que ser uma 
coisa mais direta, não dava tanto para eu pegar um texto de 
matemática e colocar um autor para gente discutir.  Até 
posso assim colocar – vejo que foi falha da minha parte  – 
poderia colocar até um texto curto, alguma coisa fa lando 
da matemática, dando umas pinceladas desse lado, eu  não 
fiz, foi falha minha, poderia até enriquecer.  
Luciani: Porque você não fez isso?  
Antonio: Por que daí me preocupei mais com o conteúdo 
em si .  
Luciani: A necessidade mais imediata, né? 
Antonio: É! O conteúdo em si. Porque eles entraram e tinham 
dificuldade. Eu percebia isso porque eu dava estatística e 
precisava de matemática básica e eles não tinham o 
conhecimento. O prazo era rápido, dois meses, né? Muito 
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rápido. Então eu centrei a força para ele ver o máximo 
possível num tempo curto . 
 

Essa percepção do participante é um sinal de reflexão, visto que retomar 

as próprias experiências é voltar-se para si e retrospectivamente questionar a 

própria atuação. Teço uma relação da percepção do participante com o que 

propôs Freire, P. (1996, p. 43-44), para quem, na formação permanente, 

pensando criticamente a prática “de hoje ou de ontem”, pode-se melhorar a 

próxima prática. Pelas idas e voltas que experienciamos a partir dos 

questionamentos por mim levantados, na recursividade necessária à 

compreensão do fenômeno em foco, acredito que o participante vivenciou um 

processo de auto-heteroecoformação.  

Em outras palavras, a reflexão sobre a experiência vivida, mostra a 

autoformação de um professor com características iniciais de um professor 

conteudista. No início da docência no sistema Moodle, ele apresentava uma 

preocupação com a transmissão de conhecimento. No decorrer da pesquisa, 

ao realizar o ciclo de validação (van Manen, 1990, p. 27), lendo novamente, 

interpretando e refinando as unidades de significado, pude observar uma 

transformação desse professor-conteudista em um professor-educador – 

autoformação –, amadurecido profissionalmente, preocupado em abrir novas 

possibilidades de ensino-aprendizagem e de interação com os outros sujeitos – 

heteroformação –, possibilitadas pela vivência no meio ecologizado do sistema 

Moodle – ecoformação. 

O repensar, refletir e, principalmente, fazê-lo de forma crítica no sentido 

de resgatar a experiência vivida e procurar reorganizar o foco de ação para 

experiências futuras é visto por Morin, (2005b) como uma postura de busca por 

conhecimento e desenvolvimento do pensamento complexo. 

Para finalizar esta seção, apresento o diagrama 3, contendo o tema 

confiança e seus dois subtemas, ambientação e pessoa: 
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Diagrama 3: Confiança 

 

O diagrama 3 ilustra o tema confiança e seus subtemas pessoa e 

ambientação, mostrando que o fenômeno auto-heteroecoformação tecnológica 

experienciada por um professor atuante na plataforma Moodle se caracteriza 

por confiança na pessoa e confiança na ambientação. 

A partir da tessitura desse tema, sigo em frente em minha trama para 

chegar a um outro tema que emerge em minha interpretação: o cuidado.  

 

3.2.4 Cuidado  

 

Estando com os textos que capturaram a experiência vivida por Antonio 

em mãos, fiz leituras e releituras e alguns excertos me chamaram a atenção 

por conta de tema que surgia, o cuidado. Sob a perspectiva do pensamento 

complexo, o tema cuidado tem relevância especial nesta interpretação, visto 

que ele é compreendido como sinônimo de zelar por, de prestar atenção em, 

realizar com atenção, preocupar-se com, interessar-se por, responsabilizar-se 

por, olhar atentamente37. Pelo excerto a seguir, percebo nas palavras do 

professor Antonio, maturidade e consciência da necessidade de se fazer 

algumas mudanças no Pronen. Antonio expressa uma preocupação, um 

cuidado com a reformulação do curso para que esse atenda às necessidades 

do processo de ensino-aprendizagem. Sua preocupação com a elaboração do 

contrato didático junto com o aluno me faz interpretar que existe, por parte do 

professor, um cuidado com a pessoa do aluno que também é agente no 

processo de ensino-aprendizagem, conforme mostra o excerto a seguir:  

                                                 
37 Fonte: Dicionário Houaiss (2001, p. 885). 
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Excerto 22 [MR 7]  
O problema maior acho que foi em relação ao primeiro dia. 
Acho que a implementação é tudo.  É que nem aula, no 
primeiro dia você define tudo. É o contrato didático , vamos 
dizer assim né, acho que o contrato didático tem que ser 
bem elaborado com o aluno . Eu acredito que só aqueles 15 
minutos de apresentação : “Oi, eu sou o professor Antonio” 
não funciona também.      

 
 

Essa preocupação expressa por Antonio mostra o que ele pensa e 

revela sua formação. Em minha percepção, seja na modalidade presencial ou a 

distância, algumas características do processo de construção de conhecimento 

devem ser respeitadas e mantidas, como, por exemplo, o contrato didático38 

que cada professor deve fazer com os alunos junto aos quais vai trabalhar. 

Concordo que esse contrato precisa de mais de 15 minutos de apresentação 

ao grupo total de alunos, que depois serão divididos em turmas diferentes, 

conforme apresentado na seção 2.2.2, do capítulo de Metodologia. 

Ao retomar o fragmento “o contrato didático tem que ser bem elaborado 

com o aluno”, percebo o tema cuidado39 emergindo e interpreto-o como 

sinônimo de zelo, desvelo que se dedica a alguém ou algo, respeito, 

responsabilidade e preocupação com o outro. Surge dessa interpretação o 

subtema pessoa, que emergiu dos textos interpretados, ressaltando a relação 

entre Antonio e os alunos participantes do curso Pronen. Apreendo na fala do 

professor a valorização do aluno, como sujeito ativo, participante da interação 

social, que deve, portanto, ter sua voz ouvida, respeitada e valorizada na 

construção do contrato didático e no processo de construção de conhecimento. 

Ter cuidado com a ambientação e com a pessoa é parte constituinte da auto-

heteroecoformação tecnológica do professor, foco deste estudo, levando-se em 

consideração que as diferentes dimensões da formação que estão envolvidas 

aí. O cuidado que ele revela se transformar em cuidado com a formação dos 

                                                 
38 “O Contrato Didático proposto por BROUSSEAU (1986) descreve as relações entre o 
professor, o saber e o aluno, e faz alusão a um paradoxo existente na relação didática: o 
professor deve proceder de maneira a não deixar tudo explícito ao aluno para não colocar em 
risco sua aprendizagem; por outro lado, se ele não faz a necessária mediação, rompe com o 
contrato. Em uma perspectiva em que o professor se coloca como mediador do processo de 
ensino, um de seus papéis é o gerenciamento de tal paradoxo”. Para aprofundamentos, 
consultar: SILVA, Elcio Oliveira da et al.. ‘O Contrato Didático e o Currículo Oculto: um duplo 
olhar sobre o fazer pedagógico’. Zetetiké, Campinas – SP, v.4, n. 6, p. 9-23 jul/dez, 1996. 
39 Fonte: Dicionário Houaiss, 2001, p.885. 
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alunos. Em outras palavras, seguindo a visão contrastiva de Freire, M.M. 

(2009, p. 19), Antonio age como um sujeito social sobre outros de forma que o 

objeto da formação seja a co-formação de todos, priorizando nesse momento a 

heteroformação. 

O fragmento: “o contrato didático tem que ser bem elaborado com o 

aluno” reflete uma preocupação, um cuidado por parte do professor. Pelas 

palavras do professor Antonio, entendo que contrato didático torna-se, antes de 

tudo, uma responsabilidade e uma preocupação do professor, que deverá 

pensar em cláusulas contrato que respeitem a pessoa, a individualidade de 

cada aluno, e também as características do ambiente em que a interação 

acontecerá. Todo esse procedimento colabora para a emergência do tema 

cuidado como elemento constituinte da natureza do fenômeno investigado.  

Entendo que o cuidado com a qualidade do curso oferecido aos alunos é 

muito importante, uma vez que demonstra amadurecimento profissional e 

acadêmico, que se reflete na ação didático-pedagógica do professor, do corpo 

docente e no fazer institucional. Nesse sentido, o cuidado emerge como 

resposta a uma necessidade que o professor parece ter, e deve ser instaurado 

numa relação dialógica em que esteja presente a intersubjetividade e a 

socialização, pois a pessoa que cuida e a pessoa que é cuidada passam a 

vivenciar um entrelaçamento de ações, sentimentos, emoções, percepções, 

valores em comum e ao criar esses laços, traçam objetivos também 

compartilhados, em uma teia complexa que se forma entre eles, conforme tem 

discutido Morin (2005a, 2005b, 2005c, 2007). Em termos de auto-

heteroecoformação (Freire, M.M. (2009), significa considerar os três 

constituintes da formação docente - auto, hetero e eco - vivenciados pela 

interconectividade e pela simultaneidade. Enfatizam-se os sujeitos, nesta 

pesquisa, representados por Antonio e todos os participantes do curso Pronen, 

e suas individualidades (auto), suas inter-relações com outros sujeitos (hetero) 

e suas relações com o ambiente (eco) em que se formam, se desenvolvem e 

se transformam (Freire, M.M., 2009, p. 20).  

Silva (1999, p. 17) valoriza o encontro da efetividade com a afetividade 

Seguindo esse autor (Silva, 1999), interpreto que a subjetividade colabora para 

a religação das pessoas com elas mesmas (autoformação), com as outras 

pessoas (heteroformação) e com a natureza (ecoformação) ocupada por todas 
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elas. Nesta investigação, a natureza se materializa por meio do sistema 

Moodle, como o espaço ecologizado onde as interações acontecem. 

Retomando minha interpretação, recupero o fragmento: “Eu acredito que 

só aqueles 15 minutos de apresentação: ‘Oi, eu sou o professor Antonio’ não 

funciona também.” para ilustrar, mais uma vez, o surgimento do tema cuidado. 

Antonio demonstra um cuidado, como sinônimo de zelo com a construção do 

conhecimento e dos laços que, a meu ver, deveriam ser estabelecidos, de 

forma mais sólida, deste o primeiro contato com os alunos.  

Em se tratando de formação docente, Freire, P. (1996, p. 50-51), 

ressalta: 

 

O importante, na formação docente, não é a repetição 
mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do 
valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da 
insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao 
ser “educado”, vai gerando a coragem (grifo do autor). 
 

Trazer essa citação para a interpretação é fundamental, pois em 

momento algum se pode esquecer que o nicho desta pesquisa é a formação 

docente sob uma perspectiva diferenciada, com base em Freire, M.M. (2009) 

que traz em seu cerne constitutivo os três elementos (auto, hetero e eco) 

citados. Cada um deles está estreitamente ligado à compreensão da formação 

docente como um processo complexo que envolve além do próprio indivíduo, o 

seu entorno e a sua ecologia, que sem cuidado, no sentido mais amplo da 

palavra, considerando a citação de Freire, P. (1996) apresentada, não haveria 

razão de ser. Nesse sentido, trago o excerto, a seguir, a fim de ilustrar] a minha 

interpretação: 

 

Excerto 23 [MR 7]  
Luciani: Como você faria, ou seja, como você fará para o 
próximo? 
Antonio: Então, vamos ver como é que vai acontecer no 
próximo ano.  
Mas eu acho que teria que ter pelo menos uma aula com eles.  
Luciani: Aula mesmo? 
Antonio: É. Aula de 40 minutos. Aula de matemática, mas seria 
mais para mostrar, vamos dizer, mexer com eles na sala de 
aula . Mostrar, apresentar as atividades, mostrar para eles o 
que acontece, o que eu faço do outro lado. Qual o meu olhar 
enquanto professor. Porque eles vão percebendo isso . 
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Depois que eles fazem o curso, acho que eles perceb em a 
diferença de um professor e outro. 
   
 

Esse excerto da fala do professor me leva à interpretação de que ele 

ainda tem um apego à modalidade presencial, expresso pela necessidade de 

se ter um contato físico com os alunos para apresentar-lhes pessoalmente as 

ferramentas do Moodle, mostrar o seu papel como professor e orientador na 

atuação no sistema Moodle. Com base no processo formativo vivenciado, 

acredito poder afirmar que a postura demonstrada nas palavras do professor 

Antonio faz emergir o tema cuidado. Ele está aprendendo a trabalhar com o 

sistema Moodle (ecoformação), vivendo, na ecologia do sistema, um período 

rico de transformação na sua própria percepção (autoformação) sobre como a 

interação acontece na modalidade a distância e sobre como um contato inicial 

presencial poderá favorecer essa interação social a distância.  

Ao interpretar o fragmento “mexer com eles em sala de aula”, interpreto 

que o professor parece sentir necessidade do contato presencial para provocar 

os alunos e motivá-los (heteroformação), de alguma forma, a interagir a 

distância em momento posterior.  

O fragmento: “Qual o meu olhar enquanto professor” conduz a minha 

percepção hermenêutico-fenomenológica à interpretação dessa fala do 

professor como um indício da emersão do tema cuidado, cuidado com a 

pessoa. Ao mesmo tempo, percebo a escuta sensível (Barbier, 2002) se 

manifestando, visto que não é só acompanhar e orientar o trabalho do aluno, 

explicando o conteúdo e a utilização das ferramentas do sistema Moodle. É o 

olhar sensível do professor para a pessoa do aluno. Esse agir do professor 

mostra a sua sensibilidade, a sua preocupação, o seu cuidado com a pessoa. 

Teço aqui uma ligação entre esse fragmento e o que aparece a seguir, em que 

a fala de Antonio deixa transparecer que os alunos perceberam que ele tinha 

um olhar diferente dos outros professores, conforme mostra a sequência: “ Por 

que eles vão percebendo isso. Depois que eles fazem o curso, acho que eles 

percebem a diferença de um professor e outro.” Essa última fala do participante 

me levou a questioná-lo se durante o curso a percepção dos alunos havia 

ficado bem visível, se os alunos haviam se manifestado, fazendo esse tipo de 
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comentário. O professor Antonio disse que não, que ele nunca havia dado 

oportunidade ao aluno para fazê-lo, como mostrado a seguir: 

 
Excerto 24 [MR 7]  
Antonio: Não, não porque nunca dei espaço para isso [ o 
aluno se manifestar ]. Eu ficava junto daquilo que era 
propósito. Nunca perguntei, nunca mandei um e-mail para 
eles assim perguntando: você está gostando da aula?  
Acho que se eu perguntasse isso, talvez eu ouvisse outras 
coisas, mas eu nunca fiz isso.  
Luciani: Você não fez, porque achou que não era o caso? 
Antonio: Acho que não era o caso, não era necessário . 
     

Segundo palavras do coordenador do Pronen (comunicação pessoal, 

2010), “diferentemente do que havia acontecido nos anos anteriores, no ano de 

2010, mais de 85% dos alunos permaneceu na disciplina de matemática, com o 

professor Antonio, até o final do semestre”. O coordenador atribuiu essa 

permanência ao agir do professor em relação aos alunos e ao modo como ele 

elaborou as atividades. As palavras do coordenador também são tomadas por 

mim como indicativas da emersão do tema cuidado. Creio poder afirmar que 

essas palavras ilustram cuidado com a pessoa, visto que, em minha opinião, o 

coordenador deixou transparecer que os alunos permaneceram fazendo as 

atividades propostas e participando da disciplina por terem se sentido acolhidos 

pelo professor, por terem percebido que aquele professor tinha cuidado com 

eles. 

Voltando aos textos coletados, os fragmentos: “Não, não porque nunca 

dei espaço para isso. Eu ficava junto daquilo que era propósito. [...] Acho que 

não era o caso, não era necessário” me levaram à compreensão de que o 

participante parece não ter priorizado a busca pela opinião dos alunos em 

relação ao seu papel como orientador no processo de ensino-aprendizagem. 

Entendo que seu cuidado era direcionado à pessoa, ou seja, aos alunos, e 

particularmente focado no conteúdo, no conhecimento que deveria construir 

com eles.  

No entanto, em minhas leituras e releituras dos textos, buscando validar 

minha escolha para o tema cuidado, encontrei um excerto que chamou 

bastante a minha atenção em relação a esse aspecto da experiência vivida. O 

excerto, a seguir, me conduz à interpretação de que a nomeação cuidado que 
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escolhi para o tema é reveladora da natureza do fenômeno alvo de minha 

investigação: 

 
Excerto 25 [MR 7] 
Luciani: E quando você mandava um dez ou uma nota baixa. 
O que eles respondiam? Eles respondiam, isso que eu quero 
dizer, aos e-mails que você mandava. 
Antonio: Teve uns que responderam. Eu tive até 
agradecimento no final do curso, de aluno. “Ô profe ssor 
valeu pela atenção. O senhor deu atenção pra gente. ” Não 
cheguei a imprimir pra te mostrar.  

 

Interpreto que o tema cuidado se materializa no texto do professor 

Antonio a partir do reconhecimento demonstrado pelos alunos em relação ao 

tratamento que esse professor dispensou a eles. Isso revela a auto-

heteroformação. A relação estabelecida pelo professor Antonio e seus alunos, 

os participantes que vivenciaram a experiência junto com ele, conforme 

mostrado no excerto anterior, revela a mim, outra vez, o surgimento do tema 

cuidado, no sentido que o professor se demonstrou preocupado com a 

formação do outro. Esse professor, no seu processo de auto-

heteroecoformação tecnológica soube levar em consideração as características 

individuais de seus alunos (autoformação), abrindo espaços de diálogo com 

cada um deles (heteroformação), em busca de conhecê-los e de mostrar 

acolhimento a eles.  Conforme é possível notar nas palavras do excerto, essa 

escuta sensível (Barbier, 2002) do participante parece ter sido reconhecida 

pelos alunos que entenderam seu esforço, sua atenção, seu cuidado. 

Apresento o fragmento: “Ô professor valeu pela atenção. O senhor deu atenção 

pra gente.” por meio do qual exemplifico o surgimento do tema cuidado.   

Pela perspectiva de meu olhar complexo, percebo os desafios e 

incertezas que caracterizam a sociedade atual, vejo como imprescindível a 

revisão de muitas práticas pedagógicas que mantêm uma fragmentação ou 

uma linearidade no processo de ensino-aprendizagem, reduzindo o trabalho 

docente à transmissão de conteúdos estanques. Pelo domínio e uso da 

tecnologia de informação e comunicação, Antonio propicia a si (autoformação) 

e a seus alunos a oportunidade de construir conhecimento.  

Do mesmo modo, como será apresentado no excerto a seguir, Antonio 

demonstra uma compreensão de que o cuidado com o aluno faz muita 
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diferença em sua interação com o professor para a construção compartilhada e 

colaborativa do conhecimento (heteroformação): 

 

Excerto 26 [MR 7] 
Antonio: Eu acho que o diferencial no trabalho assim à 
distância é o cuidado com o aluno . Estar sempre dando 
resposta. Então eu não só respondia para os alunos que 
faziam as tarefas. Eu sempre entrava em contato com 
aquele também que não fazia nenhuma tarefa . E aí? Tudo 
bem? Como é que é? Você tentou fazer? Tá com 
dificuldade ou não?    

 

A era planetária em que vivemos conduz os seres humanos a uma 

aventura comum a todos, na qual todos devem reconhecer-se em sua 

humanidade comum (como uno) e ao mesmo tempo reconhecer a diversidade 

(como multi) inerente a tudo que é humano, onde quer que se encontrem 

(Morin, 2007). Nas palavras de Antonio, a importância desse reconhecimento 

do uno e do multi fica evidente na proporção da atenção, interpretada por mim 

como cuidado, que ele demonstra ter com todos os alunos e com cada um em 

sua individualidade. 

Apreendo que a atitude do professor Antonio é una e multi, ao mesmo 

tempo em que dá tratamento igual a todos, como orientador no processo de 

ensino-aprendizagem, ele apresenta um olhar multifacetado, que procura ver e 

perceber que cada aluno tem as suas características individuais e deve ser 

cuidado e respeitado como ser humano único. Retomo Morin (2007, p. 54), 

para quem “compreender o humano é compreender sua unidade na 

diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do 

múltiplo, a multiplicidade do uno”. 

Minha interpretação me remete ao paradoxo do uno e do múltiplo (Morin, 

2005b) e ao ambiente virtual, visto como espaço de interação estreitamente 

entrelaçado pela participação de cada um (professor, aluno – vistos como 

partes) e de todos (todos os participantes do curso – o todo) para o sucesso do 

curso Pronen (todo maior). Complementando, o cuidado com a preparação, 

escolha e organização das atividades a serem postadas no sistema Moodle, 

com a regularidade de atendimento aos alunos, dentre outras características do 

trabalho docente do professor, possibilita esse entrelaçar entre partes e todo. 

Além desse cuidado ser significativo para o sucesso do curso, também se torna 
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relevante para o sucesso desse empreendimento como parte integrante do 

trabalho da instituição, contexto maior desta pesquisa. 

Uma interpretação pouco profunda do excerto poderia deixar 

transparecer que o cuidado seria apenas uma característica desse professor. 

No entanto, pelo sentido que apreendo que o tema cuidado revela, vejo-o como 

um dos elementos constituintes da vivência de formação docente investigada, 

haja vista que compreendo ter cuidado como preocupar-se, respeitar, tomar 

conta de, estar atento a. 

Retomando, percebo que, como educador, Antonio demonstra 

reconhecer a importância de entrar em contato, não só com o aluno que fazia a 

tarefa, mas também com aquele que estava em silêncio. Interpreto essa atitude 

como uma busca pelo rompimento com a invisibilidade de todos os alunos. Ao 

mencionar “Eu sempre entrava em contato com aquele também que não fazia 

nenhuma tarefa”, Antonio demonstra, mais uma vez, ter o que Barbie (2002) 

denominou de escuta sensível. Em minha percepção sobre o tema cuidado, o 

professor apresenta um olhar sensível para possíveis necessidades, 

dificuldades, desejos, anseios dos alunos e, também, para o silêncio deles.  

Continuando minha interpretação, outros excertos me chamaram a 

atenção, pois se mostraram relevantes para a confirmação do tema cuidado, 

conforme exemplifico a seguir. Um deles apresenta a reflexão do professor 

Antonio sobre a montagem das atividades para a disciplina de matemática no 

curso Pronen, numa pausa para reavaliar como ele se via retrospectivamente:  

 
Excerto 27 [MR 7] 
Luciani: O que estamos tentando fazer nessa conversa de hoje 
é reavaliar um pouco o que você achou de sua atuação. Como 
é que você acha que você trabalhou nessas funções40? Por 
exemplo: Escrever com veracidade. 
Antonio: [lendo a relação de funções do professor] A minha 
função na aplicação do curso ficou dentro desses itens que 
você colocou aqui mesmo. Escrever com veracidade neh, da 
onde eu tirei, colocar para os alunos neh, apresentar de forma 
agradável para o aluno; clara a linguagem  também ... o 
conteúdo, buscar o conteúdo e aquele conteúdo transcrever 
da melhor forma possível , para que o aluno entendesse 
tanto na sequência , vamos dizer assim, lógica do conteúdo, o 
que deveria vir primeiro né, uma coisa ia apoiando a outra 
até chegar no estágio final. 

                                                 
40 No capítulo de Metodologia, seção 2.2.2 O curso no sistema Moodle, foram apresentadas as 
funções do professor do Pronen. 
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É possível perceber no excerto apresentado uma preocupação com o 

entendimento do aluno. No fragmento: “transcrever da melhor forma possível”, 

percebo que o professor Antonio demonstra ter consciência da necessidade de 

os conteúdos postados no sistema Moodle estarem claramente explicados para 

que o aluno possa por si compreender explicações e ser capaz de construir seu 

próprio conhecimento de maneira autônoma. A receptividade do aluno em 

relação às atividades a serem apresentadas na modalidade a distância 

precisam ser auto-explicativas mais ainda do que na modalidade presencial, 

visto que os alunos não têm a presença física imediata do professor para 

atendê-lo. Sob esse aspecto percebo o subtema pessoa mais uma vez 

emergindo do texto, na materialização do fragmento: “para que o aluno 

entendesse” como ilustrado no excerto. Para encontrar sustentação para essa 

minha interpretação, reli os textos, procurando por mais indícios que 

confirmassem o surgimento do tema cuidado e encontrei outro excerto: 

 
Excerto 28 [MR 7]  
Luciani: Quer dizer que quando você ia montando ... as aulas 
você se preocupava em como o aluno ia ver aquilo? 
Antonio: Isso!; me preocupava. Para ficar de fácil 
entendimento para ele, se não... Me colocava na sit uação 
dele .  De ir lá ver, chegar ... e daí?     

            
 

Nesse excerto, percebo a existência de uma interconectividade e 

simultaneidade dos elementos que compõem a auto-heteroecoformação 

(Freire, M.M., 2009), uma vez que para elaborar os exercícios de sua 

avaliação, o professor Antonio experienciou um exercício auto-

heteroecoformador. Dito de outro modo, de acordo com o pensamento 

complexo, pensar no outro é colocar-se no lugar dele e refletir de modo a tentar 

compreender alguma coisa a partir do ponto de vista do outro. 

Nesse sentido, o excerto revela o tema cuidado emergindo do texto 

que parece refletir a atitude do professor de se colocar no lugar do aluno a fim 

de tentar compreender os exercícios a partir do ponto de vista do aluno. O 

fragmento “Me colocava na situação dele”, referindo-se ao aluno, parece 

possibilitar a compreensão de que a pessoa pode aproveitar o contato com o 
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outro, para refletir sobre esse contato como uma contribuição para uma 

compreensão mais profunda sobre si como parte de um todo. 

Considerando o exposto, o excerto a seguir parecer corroborar a ideia 

de compreensão sobre o outro a partir de si, conforme ilustram as palavras do 

professor Antonio: 

 

Excerto 29 [MR 7]  
Antonio: É, me colocar no lugar do aluno ... Eu imaginava a 
situação. No entanto, quando tinha atividade que não tinha 
resposta ... rápida ... eu pensava: eu acho que teve algum 
problema, daí eu ia verificar o que estava acontece ndo 
mandando mensagem para o aluno.  
Luciani: Ah tá, às vezes, por exemplo, podia ser que ... no geral 
quando eles demoravam para responder, você percebia e 
cobrava.  
                               

Considero que o tema cuidado se revela nesse excerto, pois, ao 

interpretar as unidades de significado destacadas, apreendo que esse 

pensamento do professor, essa preocupação com respostas que não chegam, 

muito além de uma característica pessoal de seu perfil como docente, 

exemplifica a característica do processo formativo vivenciado por ele. Apreendo 

que o fenômeno em estudo tem como parte essencial cuidado. Segundo o que 

propõe Morin (2005a), com base nos sete buracos negros, núcleos de 

conhecimentos ou saberes, existe uma necessidade de se reformar o ensino, 

sendo necessário também aos educadores educarem-se, reformando o 

pensamento, abandonando a visão reducionista do ensino compartimentado e 

buscando identificar e vencer os desafios existentes em si, nos outros e na 

sociedade.  Como sujeito planetário (Morin, 2004, Freire, M.M., 2010), essa 

reforma do pensamento não se relaciona somente ao material, concreto ou 

simplificado pela visão cartesiana ou tradicional, mas ao emocional, social, 

afetivo, ético, moral, e por isso considero a relevância do tema cuidado como 

parte constitutiva do fenômeno investigado. 

Outro excerto que chamou minha atenção em relação ao tema cuidado 

foi quando o professor afirmou ter tomado a atitude de sempre enviar vários e-

mails aos alunos, num trabalho de insistência até que o aluno se manifestasse. 

Essa estratégia, no entender do professor Antonio, funcionou de modo tão 

positivo que alguns foram procurá-lo pessoalmente, conforme poderá ser visto 

no próximo excerto. Minha interpretação, a partir do fragmento: “às vezes me 
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procuravam até pessoalmente” me leva a inferir que os alunos que procuravam 

o professor Antonio, não estavam em busca de explicações em relação ao 

conteúdo, numa demonstração de apego à modalidade presencial de ensino-

aprendizagem, mas porque estavam imbuídos de uma curiosidade por saber 

quem era aquele professor que demonstrava aquela preocupação, aquele 

cuidado com eles. Ao interpretar o excerto, relaciono o tema cuidado como o 

ato de pensar no outro e de questioná-lo com interesse: 

 
Excerto 30 [MR 7]  
Antonio: É! Quando eu percebia, perguntava, cobrava  ... “E 
aí. Tá tudo bem? Tá entendendo? Que que tá 
acontecendo? Como que tá?” , daí eles iam me dando um 
retorno. [...] às vezes me procuravam até presencialmente .  

 
Mais uma vez, considero os fragmentos selecionados para exemplificar 

a emergência do tema cuidado não apenas como característica do processo 

formativo vivenciado, mas como condição essencial para o novo perfil 

esperado para o educador complexo. Retomando o princípio da circularidade 

ou recursividade (Morin, 2005b, p. 74), penso poder afirmar que essa condição 

está diretamente ligada ao cuidado com o humano. Sob uma perspectiva 

complexa, numa interação, todos cuidam uns dos outros, mesmo em 

momentos diferentes, porque todos são parte e todo de um mesmo contexto, 

por mais amplo que esse possa ser.   

 Entendo, dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem como uma 

rede tecida pela inter-relação entre a ação dos sujeitos participantes desse 

processo. A ação de um provoca uma reação nos outros envolvidos num 

contexto. No entender de Morin (2007), não se trata apenas de uma ação que 

gera um efeito estático; a ação do professor provoca uma reação que, por sua 

vez, retroalimenta novas ações num processo circular, recursivo, em que todos 

se tornam imbricados no processo de construção de conhecimento. Nesse 

relato, a minha percepção é de que a reação dos alunos ao cuidado 

demonstrado por Antonio foi muito boa; alguns foram procurar o professor 

pessoalmente, extrapolando o espaço virtual de ensino-aprendizagem. Entendo 

essa reação como um interesse maior em participar do processo. A ação do 

professor parece ter desencadeado uma reação nos alunos que parece ter 

trazido nova dinâmica na disciplina de matemática.  
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Outro excerto ilustrativo do efeito provocado pela ação do professor é 

apresentado a seguir. Os alunos se tornaram motivados a continuar no curso e 

a fazer as atividades em resposta ao que o professor ofereceu a eles, como 

mostra o excerto a seguir: 

 
Excerto 31 [MR 5]  
Antonio: Eu acho que o diferencial no trabalho assim à 
distância é o cuidado com o aluno . Tá sempre dando 
resposta. Então eu não só respondia para os alunos que 
faziam as tarefas. Eu sempre entrava em contato com aquele 
também que não fazia nenhuma tarefa. “E aí? Tudo bem? 
Como é que é? Você tentou responder? Tá com dificuldade ou 
não?” 
Luciani: Entendi. 
Antonio: Então isso 41 deu uma resposta positiva de 
participação de alunos. 
     

 
O professor Antonio demonstra ter tomado consciência da necessidade 

de assumir uma postura diferenciada na docência a distância, conforme 

evidenciam suas palavras: “Eu acho que o diferencial no trabalho assim à 

distância é o cuidado com o aluno”. De acordo com Moraes (2008a, p. 164), 

uma visão dinâmica e integradora traz uma compreensão da formação 

entendida como transformação interior, com incorporação de atitudes, dentre 

outros itens que contribuem para construir conhecimento. A unidade de 

significado “cuidado com o aluno” reforça, de forma explícita, a ideia contida no 

tema cuidado. 

As unidades de significado “resposta positiva” e “participação de alunos” 

me remetem ao pensamento de Oliveira (2002, p. 101) para quem é necessária 

uma perspectiva pedagógica que busque a participação, a colaboração, 

envolvendo múltiplas conexões entre os aprendentes. Do mesmo modo, esse 

autor assevera que cabe aos educadores utilizar adequadamente os recursos 

tecnológicos, de modo a “potencializar” uma “comunicação emancipatória” 

entre todos. O excerto, que apresento na sequência, focaliza esse aspecto: 

 
Excerto 32 [MR 7]  
Antonio: [...] Então eu não só respondia para os alunos que 
faziam as tarefas. Eu sempre entrava em contato com aquele 

                                                 
41 O termo isso, utilizado pelo meu participante, se refere à atitude adotada por ele de cuidar 
dos alunos, de se preocupar com a participação deles em sua disciplina e, consequentemente, 
no curso. 
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também que não fazia nenhuma tarefa. E aí? Tudo bem? 
Como é que é? Você tentou fazer? Tá com dificuldade  ou 
não? 
      

As unidades de significado em negrito deixam transparecer mais uma 

vez que, de maneira informal, a atitude do professor Antonio, de enviar vários 

e-mails, questionar os alunos, se mostrar presente e disposto a ajudar, tendo 

cuidado com os alunos como pessoa, realmente modificou a ação deles. Nesse 

sentido, apreendo que o fenômeno em foco nesta pesquisa se constitui em 

cuidado com a pessoa e com a preparação de materiais, de atividades para as 

aulas o que o torna parte essencial na formação do fenômeno investigado. 

Durante o processo de leituras e releituras, que caracterizam o ciclo de 

validação (van Manen, 1990) da abordagem hermenêutico-fenomenológica, 

busquei outro excerto, por meio do qual pudesse ilustrar, mais uma vez, a 

manifestação do tema cuidado. Escolhi um excerto do Momento Reflexivo 7, 

em que o professor Antonio demonstra seu cuidado na valorização do trabalho 

do aluno que fez a tarefa de forma correta e com o mesmo cuidado trabalha a 

atenção e a motivação daqueles que não conseguiram:  

 

Excerto 33 [MR 7]  
Luciani: Mas eles não respondiam e depois começaram a 
responder? 
Antonio: Não. Depois que eles respondiam a primeira questão, 
a primeira atividade. Eu dava o retorno para eles: olha sua 
nota foi dez, muito bem, parabéns!   ...  
Luciani: Ah, então você mandava um e-mail? 
Antonio: Mandava um recadinho. 
Luciani: E quando a nota não foi legal? 
Antonio: Quando não foi legal, vamos tentar! Olha o 
descuido, olha o descuido; vamos tentar novamente. E 
quando estava fora do prazo ... 

 
 

Interpreto nesse trecho, que todo o potencial das tecnologias digitais e 

seus ambientes colaborativos necessitam de um profissional de educação, um 

professor, que seja educador, que tenha, além de uma prática reflexiva e 

crítica, uma consciência adequadamente elaborada, realmente uma escuta 

sensível (Barbier, 2002), atenta aos processos auto-organizadores de seus 

alunos. Esse professor deverá ser capaz de olhar com sensibilidade para seus 

alunos e identificar suas necessidades mais prementes.  
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Além do cuidado com a pessoa, o cuidado com a preparação também 

emerge dos textos. O tema cuidado e o subtema preparação a ele relacionado 

se referem à relação do professor Antonio com o sistema Moodle. Os negritos 

marcados nos excertos têm como finalidade ressaltar o fato de o participante 

desta pesquisa mostrar a possibilidade de reflexão desencadeada pela sua 

atuação no Moodle, revelando que o fenômeno investigado, sob a perspectiva 

da complexidade, se estrutura no tema cuidado com a preparação: 

 

Excerto 34 [MR 7] 
Luciani: Vamos supor que eu tivesse que usar a plataforma, 
mas eu não visse vantagem nenhuma. Como é que você me 
ajudaria a entender que a plataforma poderia me ajudar na 
minha disciplina? Como você fez para montar a sua? Você 
montou tudo sozinho? 
Antonio: No começo, o primeiro passo da organização é difícil. 
Depois que você coloca tudo e se organiza, tudo flu i. Eu 
montei toda a disciplina, mandei tudo no word  ou no power 
point , no tamanho da letra pedida, tudo que era pedido e eles 
[o professor se refere às pessoas do suporte para a plataforma, 
no NEAD), na hora de inserir textos,  trabalhavam o lay out 
para deixar no mesmo formato para todos.  
Luciani: Para ficar igual para todos. Você mandou como você 
faria em casa e eles montaram no Moodle. 
Antonio: No Moodle, eu tive que fazer as atividades, colocar  
peso nas questões;  eu pedi para que cada vez que o aluno 
acessasse, mudasse a sequência das alternativas, pa ra 
que elas se misturassem.  
 

 

Numa primeira leitura das unidades de significado marcadas no excerto, 

poderia se ter em mente que essas expressem apenas aquilo que deveria ser 

parte da função do professor como administrador da disciplina a ser postada no 

sistema Moodle. No entanto, a partir de minhas leituras e releituras dos textos, 

interpreto a atitude do professor Antonio como cuidado com a preparação dos 

materiais, das atividades, das aulas. Ele poderia simplesmente ter enviado o 

conteúdo em papel ao suporte técnico do NEAD e ter deixado por conta dos 

profissionais que lá trabalham toda a apresentação do conteúdo. Entendo que 

o professor ao fazer essa tarefa, ele mesmo, ao invés de delegar ao suporte 

técnico do NEAD, demonstra tanto cuidado com a pessoa como com a 

preparação de aulas/materiais. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que 

se preocupa com a receptividade dos alunos e aos alunos na realização das 
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atividades, o que evidenciou a interconectividade da auto e heteroformação no 

curso Pronen, Antonio se mostrou atento ao formato dado aos conteúdos a 

serem postados. Dessa forma, ele demonstra estar preocupado com a 

preparação do ambiente, dos conteúdos, das atividades em si. Em outras 

palavras, é a dimensão da ecoformação que também se torna alvo de atenção 

ao professor, são as relações ecológicas que também se mostram prioridade 

ao professor.  

Complementando, em se tratando da atuação no sistema Moodle, 

apresento, a seguir, mais um excerto ilustrativo do fenômeno investigado, 

evidenciando se constitui em cuidado com a preparação e como esse cuidado 

contribuiu para o bom andamento do curso Pronen: 

 
Excerto 35 [MR 7] 
Luciani: Conta um pouco sobre isso [utilização do sistema 
Moodle]. 
Antonio: Quando eu estava aprendendo a mexer no Moodle, 
aprendi que existia a possibilidade de uma mesma 
atividade, mudar a resposta a cada acesso. Passei a  pedir, 
então, que as alternativas se misturassem a cada ac esso 
para não ser igualzinho.  Por exemplo: em 2010, um aluno fez 
uma atividade e passou para os outros. Ele tirou dez e todos os 
outros erraram.  
Luciani: Então toda hora que os alunos acessavam, mesmo 
que fosse o mesmo aluno, elas mudavam. Essa ideia você teve 
pela vivência de professor, independente da plataforma? 
Antonio: É a vivência do professor e o recurso, no caso o 
Moodle, possibilitava.  (...) Você sabe que é um negócio 
aberto, vai ficar ali. (...) Você postava um questi onário. Ele 
perguntava “você quer que mantenha a mesma ordem”. Eu 
dei um comando para alterar todas as vezes que um a luno 
acessasse.  “Mas o meu tá igualzinho”, professor. Foram me´´ 
questionar na sala de aula. Eu falei: “Olha bem as questões”. 

 

Apreendo dos trechos em negrito que a atitude do professor expressa 

seu cuidado para com a preparação de aulas/materiais. Ao mesmo tempo, isso 

reflete no cuidado para com o trabalho com a pessoa, com os alunos no curso 

Pronen. Esse cuidado, de qualquer forma, promove reflexão acerca da vivência 

do professor que pode ser levada em consideração nesse processo de auto-

heteroecoformação.  

Devido aos resultados que o professor Antonio acabou colhendo nos 

trabalhos subsequentes com seus alunos, percebo que a atitude apresentada 

no fragmento: “Eu dei um comando para alterar todas as vezes que um aluno 
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acessasse” contribuiu significativamente para modificar a dinâmica da disciplina 

do professor. Esse fragmento me leva a perceber o surgimento do tema 

cuidado, respaldado pelo subtema preparação. O professor demonstra uma 

preocupação em criar oportunidades de aprendizagem usando as ferramentas 

disponíveis no sistema Moodle.  

Considerando que em atividades de múltipla escolha é muito comum aos 

alunos copiar respostas prontas de colegas e pronto. Pela sua experiência 

profissional, ele se preveniu da possibilidade de haver cópias e, utilizando os 

recursos disponibilizados pela máquina, criou um espaço de trabalho individual 

efetivo. Essa atitude, também, parece ter contribuído para a auto-

heteroecoformação do grupo como um todo, mesmo se levássemos em 

consideração apenas a possibilidade de reflexão que foi proporcionada aos 

alunos. Mais uma vez, percebo o tema cuidado emergir do texto do professor 

Antonio.  O fragmento: “Você postava um questionário. Ele perguntava “você 

quer que mantenha a mesma ordem”. Eu dei um comando para alterar todas as 

vezes que um aluno acessasse.” Ilustra o surgimento do tema cuidado. Trata-

se do cuidado na preparação mais uma vez, visto que o professor, se utilizando 

das ferramentas disponibilizadas pelo recurso tecnológico, demonstra uma 

preocupação, um cuidado na preparação das atividades no sentido de levar 

seu aluno a aprender a trabalhar por si, na resolução dos exercícios.  

Após interpretar o tema cuidado, apresento o diagrama, a seguir, que 

ilustra, parcialmente, o fenômeno, estando os olhos focados no tema cuidado e 

seus subtemas pessoa e preparação: 

 

 

 

 

Diagrama 4: Cuidado 

 

CUIDADO 

PREPARAÇÃO 

PESSSOA 



 177 

A interpretação dos textos coletados me permite dizer que a auto-

heteroecoformação tecnológica experienciada por um professor atuante na 

plataforma Moodle, sob a perspectiva da complexidade, se estrutura em 

cuidado, sendo esse desdobrado em dois subtemas: pessoa e preparação. 

A seguir, dirijo meu olhar hermenêutico-fenomenológico para interpretar 

o próximo tema, nomeado engajamento42, que também se revela constituinte 

da natureza do fenômeno em estudo.  

 
 
3.2.5 Engajamento 

 

O surgimento do tema engajamento pode ser exemplificado no excerto 

em que o professor Antonio, quando questionado sobre o significado de 

ministrar aulas em EAD, responde: 

 
Excerto 36 [MR 6]  
Antonio: Para mim foi uma experiência muito importante, visto 
que trabalhar em EAD requer um maior cuidado e atenção por 
parte do professor e dos alunos. Do professor é estar sempre 
conectado respondendo as dúvidas ou propiciando e 
incentivando a participação dos alunos, para os mes mos 
não sentirem só.  Por parte dos alunos requer mais 
compromisso  e autonomia  para desenvolver as atividades 
propostas. 
Luciani: Para você, o que significa ou significou ministrar aulas 
utilizando a plataforma Moodle? 
Antonio: É uma ótima ferramenta que possibilita maior 
participação dos alunos e maior interatividade , ao mesmo 
tempo a possibilidade de usar áudio e vídeo potencializa a 
nossa capacidade  de oferecer ao aluno um material mais 
variável o que provoca um maior e mais amplo 
conhecimento. 

 

A unidade de significado “estar sempre conectado respondendo as 

dúvidas [...] sentirem só” reforça a conotação existente na nomeação 

engajamento, uma vez que entendo que “estar sempre conectado respondendo 

as dúvidas” significa estar presente, estar atento, envolvido, em sintonia com.  

O excerto apresentado deixa também transparecer que a essência do 

fenômeno investigado também se constitui em engajamento, se observarmos a 

seguinte unidade de significado: “maior participação, maior interatividade”. 

                                                 
42 Fonte: Dicionário Houaiss (2001, p. 1147). 
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Interpreto o engajamento do professor como uma ação que alimenta a vontade 

do aluno em participar e essa vontade retroage sobre o fazer didático-

pedagógico do professor criando “maior participação, maior interatividade”. 

Entendo essa dinâmica como uma representação do princípio complexo da 

circularidade recursiva da incompletude proposto por Morin (2005b). Em outras 

palavras, a ação do professor de estar presente e atento, respondendo às 

questões dos alunos, por exemplo, desencadeia motivação nos alunos, que 

recorrem ao professor para orientação, questionamentos, reflexões, etc., que, 

por sua vez, motivam o professor a realizar sua função de orientador. De 

acordo com o fragmento, inicia-se uma “maior participação dos alunos e maior 

interatividade”, num círculo infinito que torna o processo de construção de 

conhecimento cada vez mais imbricado e vivo, mostrando a complexidade 

implícita na construção de conhecimento (Morin, 2007). 

Esse excerto evidencia a auto-heteroecoformação, uma vez que, o 

professor se torna cada vez mais ciente de sua função docente, o que revela a 

dimensão individual da ação sobre si (autoformação). Ao mesmo tempo, 

vivencia com seus alunos a experiência da socialização do conhecimento 

(heteroformação), de forma adequada às possibilidades oferecidas pela 

ambientação do sistema Moodle, o que evidencia uma ecologização do saber 

(ecoformação) na modalidade a distância. Em termos de formação, para 

Antonio, parece que nesse momento a dimensão ecológica apresenta uma 

conotação mais peculiar, pois ele revela a ação do meio ambiente, 

materializado pelo sistema Moodle, sobre si e sobre seus alunos, atribuindo ao 

sistema a dinamicidade do processo de construção de conhecimento.  

Entretanto, retomando o excerto, embora pela aparência das palavras do 

professor, possa parecer que são as ferramentas do sistema Moodle que 

potencializam a construção de conhecimento, em meu mergulho interpretativo 

(Freire, M.M, 2007, p. 4), observo que, por mais que o sistema Moodle seja um 

ótimo SGA, potencializando recursos, provocando “um maior e mais amplo 

conhecimento”, conforme esclarece o fragmento, abrindo espaço ao professor 

para fazer inúmeras atividades, é o agir do professor, seu engajamento 

cuidadoso, estando “sempre conectado, respondendo as dúvidas ou 

propiciando e incentivando a participação dos alunos, para os mesmo não 

sentirem só”, que realmente pode fazer a diferença para que um processo de 
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ensino-aprendizagem vivenciado seja realmente significativo. Nesse sentido, 

penso poder afirmar que as ações do professor, materializadas nos textos 

interpretados, me dão respaldo para ilustrar o tema engajamento como parte 

constitutiva da natureza do fenômeno em foco. É o engajamento, no meu 

entender, que dinamiza o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, promove 

uma proximidade maior entre os participantes de uma interação social, 

envolvendo todos na construção do conhecimento compartilhado.  

Nesta pesquisa, relaciono engajamento à concepção de envolvimento, 

num “atirar-se de coração”, como mencionado por Dewey (1959, p. 39-41). Em 

seu trabalho de articulação da docência com a reflexão, Dewey aponta para 

uma ação docente que tenha por direcionamento o empenho e persistência 

para se engajar no processo reflexivo, que além de árduo, inserido em 

incertezas e conflitos, precisa ser muito desejado para ser alcançado. Por isso, 

lendo os excertos de Antonio, compreendo que o fenômeno auto-

heteroecoformação tecnológica de um professor atuante na plataforma Moodle 

se constitui em engajamento, sendo que a sua natureza está envolta em um 

questionamento reflexivo constante sobre a prática docente.    

Retomando as reflexões que venho fazendo neste capítulo, resgato as 

palavras de Delcin (2005, p. 58), para quem o uso das TIC traz dinamismo ao 

fazer docente, de maneira a transformar a ação pedagógica e favorecer a 

criação de “novos ambientes cognitivos”. Entretanto, chamo a atenção para a 

ênfase que esse autor (Delcin, 2005, p. 58) apresenta em relação a todo 

instrumento tecnológico. Para ele, o sistema funcionará a partir do significado 

atribuído a ele pelo homem. Para colaborar, retomo uma afirmação de Oliveira 

(2002, p. 101): “o essencial não é a tecnologia, mas uma perspectiva 

pedagógica que busque a participação, a colaboração e as múltiplas conexões 

entre os aprendentes”. Em outras palavras, é a atuação do professor que 

transforma a ação de todos os envolvidos na interação social, no caso 

específico do fenômeno em foco, por meio dos recursos tecnológicos 

disponíveis. 

Reconheço em Antonio um professor participativo e atuante que, ao ter 

engajamento, demonstra dedicação, porque se envolve pessoalmente, deixa 

sua marca pessoal de ação. Ele tem disciplina; se faz presente e, com 

regularidade, está atento no desenvolvimento das atividades, buscando saber 
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se os alunos fizeram os exercícios, ao mesmo tempo em que se mostra 

informado sobre o que acontece nas atividades, conforme mostra a sequência: 

 

Excerto 37 [MR 7] 
Antonio: (...) O vivenciar o curso seria isso, nunca deixar o 
aluno sem nenhuma resposta. A ideia vai estar com você. 
Luciani: Então não é só você lançar o conteúdo lá e o aluno se 
vira. 
Antonio: Não, não seria isso. Porque ele vai ler o conteúdo e 
vai te questionar de algo. Questionou você ..., mas acho que 
sempre o primeiro passo é do professor. As primeiras palavras 
que você vai colocar antes do conteúdo. 
Luciani: Ahhhhh, tá. Você pensava nisso também? Como você 
colocava?  
Antonio: Ah, ... não lembro. (ele tentou resgatar algo) Olá, ... 
meus queridos alunos. 
Luciani: Você fazia um cumprimento primeiro ou não? 
Antonio: Assim, uma saudação para todo mundo igual. 
Luciani: Tá! Então quando você ia colocar sua atividade, você 
iniciava sempre com uma saudação? 
Antonio: Não a, a ... Assim, a abertura do curso mesmo. Oi, 
tudo bem? Sou o professor Antonio. Espero que todo mundo se 
dê bem. Estou aqui para ajudar vocês. 
Luciani: Tá, você fez, assim, um discurso de abertura. Mas 
quando você mandava as atividades, nas atividades tinha 
alguma coisa sua? Um cumprimento pessoal? 
Antonio: Ah sim, Quando tava lá, não estavam enviando a 
tarefa, alguma coisa, a turma não estava respondend o, daí 
sempre tinha alguma coisa assim. “O que tá acontece ndo? 
Tá muito difícil?” Eu não lembro muito bem, mas tinha alguma 
manifestação da minha parte sim.  

 

O engajamento, ilustrado no excerto apresentado, parece ter evitado a 

orfandade dos alunos. Infelizmente, a orfandade é muito comum em cursos a 

distância, justamente porque, em geral, o professor posta atividades, mas não 

está presente para atender às dúvidas ou solicitações dos alunos. Por vezes, 

os professores não se fazem presentes no decorrer do curso e os alunos se 

sentem abandonados e, muitas vezes, desistem.  

Compreendo que um professor que tem engajamento inspira em seus 

alunos vontade, motivação para continuar, pois esses alunos sabem que 

podem contar com seu professor, que ele é presente para atender às suas 

necessidades e aos seus questionamentos.  

Em termos de formação, Antonio demonstra compreender que a 

modalidade virtual de ensino-aprendizagem exige um engajamento de modo 

diferenciado da modalidade presencial. Em outras palavras, a cada acesso, a 
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participação do aluno fica registrada e isso aumenta a necessidade de 

disciplina e regularidade de participação do professor também. Suas palavras, 

resgatadas do excerto apresentado: “A dedicação da gente tem que ser assim 

... Você tem que ter disciplina também ... tem que manter aquela regularidade. 

A hora que você entrar você já verificar a turma, se todos mandaram tarefa, se 

não mandaram.”, ilustram a natureza do fenômeno investigado. Percebo 

nessas palavras, pelo viés da complexidade, que, especialmente, para a 

modalidade a distância é necessário repensar a docência de um modo mais 

articulado, integrado e competente (Moraes, 2007, p. 15), uma vez que há 

maior exigência da participação, do engajamento diferenciado do professor.  

Considerando os subtemas discutidos (dedicação, disciplina e 

regularidade), percebo a relevância de se conquistar uma visão mais ampliada 

da relação professor-aluno nessa nova modalidade de ensino-aprendizagem, 

pois ela possibilita mais liberdade a todos os participantes da interação social, 

mas ao mesmo tempo cobra engajamento, por meio dos contatos que devem 

ser feitos com maior frequência e intensidade. O aluno virtual tende a não ser 

um alguém que espera a aprendizagem. Pelas oportunidades e recursos 

disponibilizados pelo sistema Moodle como meio ecologizado do curso Pronen 

(ecoformação), cada participante da interação faz suas escolhas, seus 

questionamentos, suas reflexões (autoformação), o que torna a relação 

professor-aluno-sistema diferenciada, de modo a trazer ao professor novas 

funções e atribuições e, por isso mesmo, auto-heteroecoformação, uma vez 

que, de acordo com Freire, M.M. (2009, p. 19), todas as dimensões (ação, 

sujeito, objeto de formação e relações) aparecem imbricadas e, 

inseparavelmente articuladas, no processo formativo do sujeito.     

Outro excerto revela, a meu ver, o surgimento do tema engajamento. 

Pelas palavras do professor Antonio, percebo, mais uma vez, que ministrar 

aulas na modalidade a distância implica ter disciplina, regularidade e 

dedicação, como ilustrado a seguir: 

 
Excerto 38 [MR 5]  
Luciani: Mas durante o curso o que você está achando de 
você? 
Antonio: A dedicação da gente tem que ser assim,...é ... 
Você tem que ter disciplina também  porque não é como 
prova que você pega e leva pra casa e fala assim ah depois eu 
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corrijo, depois eu corrijo, ah depois ... não você tem que ter a 
disciplina de estar respondendo , de estar enviando o 
resultado para o aluno, né, é  porque também, então tem que 
manter aquela regularidade , a hora que você entrar você já 
verificar a turma, se todos mandaram tarefa, se não mandaram. 
E utilizar os recursos do software  porque eu utilizei a 
correção automática do software, me ajudou bastante. 

 
A reflexão de Antonio revela o surgimento dos três subtemas do tema 

engajamento, a saber: disciplina, regularidade e dedicação. Suas palavras me 

remetem à Barreto, A.A. (2008, p. 140), para quem: “as formações 

desenvolvidas em ambientes virtuais de aprendizagem requerem um perfil 

diferente da educação presencial”. Pelo excerto, apreendo que o professor 

Antonio demonstra ter consciência desse perfil diferenciado, da necessidade de 

o educador ter, ao mesmo tempo, dedicação, disciplina e regularidade em sua 

ação docente. Ele deixa transparecer que tais atitudes devem fazer parte do 

perfil do professor que desenvolve sua ação docente na modalidade a 

distância. Interpreto, pelas palavras de Antonio, que o tema engajamento se 

revela pela disciplina na atuação, porque o professor tem que estar presente, 

mantendo uma certa rotina de organização da ação docente, o que significa ser 

atuante, e essa disciplina aparece em associação com o subtema dedicação, 

uma vez que o professor que tem dedicação também atua com um diferencial 

pessoal que é só dele. Da mesma forma, o subtema regularidade também se 

inter-relaciona ao tema engajamento, haja vista que a dedicação e a disciplina 

se mostram nos textos de Antonio em associação a uma constância na ação 

docente. 

Mais uma vez, vejo ser possível dizer que os subtemas apresentados 

me remetem ao tema engajamento. No meu entender, esses subtemas são 

ilustrativos de uma postura educadora do professor que é dedicado ao seu 

fazer pedagógico, estando dedicada e disciplinadamente envolvido com as 

atividades e se mantendo em contato regular com os alunos por meio do 

acompanhamento, das correções e respostas aos exercícios. Esse parece ser 

um professor preocupado com a formação dos seus alunos. Se não houver 

esse engajamento, sua realidade e sua experiência educativa serão 

prejudicadas e o professor pode acabar se perdendo e perdendo seus alunos, 

conforme pode ser inferido nas palavras de Antonio. Somente um professor 
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que se mantém regularmente presente e engajado poderá conhecer realmente 

seu público e suas necessidades mais prementes. 

Refletindo sobre outro trecho do excerto apresentado: “E utilizar os 

recursos do software porque eu utilizei a correção automática do software, me 

ajudou bastante”, apreendo que o meio parece fornecer possibilidades de auto-

ecoformação tecnológica ao professor Antonio. Por exemplo, a ferramenta de 

correção automática o ajuda a organizar sua rotina de ação de forma mais 

adequada, o que traz ao professor mais tranquilidade e tempo para um 

atendimento mais personalizado e focado nas necessidades de cada aluno. Ao 

mesmo tempo, o sistema Moodle, por suas ferramentas e recursos, traz 

liberdade ao professor para buscar novas possibilidades de promoção de 

construção compartilhada de conhecimento. 

Destaco o fragmento a seguir, pois mostra a relevância de o professor 

ter engajamento em seu trabalho e a consciência acerca desse engajamento 

demonstrada pelo professor Antonio: “não é como prova [se referindo ao 

modelo presencial de avaliação] que você pega e leva pra casa e fala assim ah 

depois eu corrijo, depois eu corrijo, ah depois ...” Existe uma questão crítica 

bem interessante nesse trecho, visto que na modalidade presencial, muitas 

vezes, o espaço temporal entre uma aula e outra permite ao professor se dar 

essa abertura de tempo verbalizada pelo professor Antonio. Na modalidade a 

distância, essa liberdade é mais limitada, esse “depois eu corrijo” nem sempre 

pode ser pensado, pois sempre há cobranças durante o espaço de tempo entre 

uma aula e outra. 

Tentando buscar subsídios para compreender mais adequadamente o 

fenômeno investigado, em um dos momentos reflexivos, questionei Antonio 

sobre possíveis diferenças na função do professor e no desempenho dos 

alunos percebidas por ele nas diferentes modalidades de ensino-

aprendizagem, conforme mostra o excerto: 

 
Excerto 39 [MR 6] 
Luciani: Que diferenças você percebe entre as aulas 
presenciais e as aulas a distância, ministradas através 
plataforma Moodle, no que se refere a: 1) O papel/funções do 
professor/tutor?; 2) O papel e desempenho dos alunos? 
Antonio: (1) Dá muito mais trabalho ser tutor/professor no 
EAD. No presencial vamos lá damos nossa aula e vamos 
para casa, no EAD é todo o dia o contato, cada vez que 
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acessamos a plataforma tem alguém que postou um 
comentário, tem uma pergunta para responder .  
(2) O Aluno participa mais no EAD ele se envolve mais,  lê 
mais, pesquisa mais, interage muito mais, torna-se mais 
crítico.  

 

Levando em consideração os fragmentos destacados no excerto, 

interpreto que a argumentação de Antonio apresenta a modalidade presencial 

caracterizada por uma maior flexibilidade ou liberdade na ação docente no que 

tange a questão tempo de dedicação, por exemplo. Ele parece demonstrar 

consciência da diferença entre a docência presencial e a docência virtual, já 

que em suas palavras, ele deixa claro que: “Dá muito mais trabalho ser 

tutor/professor no EAD. No presencial vamos lá damos nossa aula e vamos 

para casa, no EAD é todo o dia o contato, cada vez que acessamos a 

plataforma tem alguém que postou um comentário, tem uma pergunta para 

responder.” Interpreto que mais trabalho exige mais dedicação, disciplina e 

regularidade, portanto, mais engajamento por parte do docente. Nesse sentido, 

percebo a autoformação de Antonio, que parece indicar que atuar na 

modalidade a distância exige um engajamento muito maior.  

Muitos professores preferem atuar na modalidade presencial, 

considerando essas exigências que a modalidade a distância suscita. A título 

de exemplificação, a instituição contexto desta pesquisa, realiza 

periodicamente cursos de capacitação docente com o objetivo de qualificar o 

corpo docente para a utilização do sistema Moodle em cursos a distância, 

como o Pronen, ou semipresenciais ou, ainda, para auxílio às aulas 

presenciais. No entanto, a adesão dos professores a esses cursos é 

relativamente baixa por motivos diversos, dentre os quais a pouca motivação 

para a docência na modalidade a distância devido à exigência de engajamento 

que essa modalidade de ensino-aprendizagem faz ao professor.  

Pela demonstração de sua consciência sobre a importância de se 

conhecer e utilizar os recursos tecnológicos, a exemplo do Moodle, conforme já 

discutido e, ao mesmo tempo, sua clareza em relação a algumas das 

características que distinguem as modalidades presencial e a distância, 

conforme discutido a partir do excerto apresentado, considero pertinente dizer 

que Antonio viveu um processo de auto-heteroecoformação tecnológica, que 

muito parece ter contribuído para a sua formação.  
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No início do ano de 2010, houve um curso de capacitação para 

professores atuarem no sistema Moodle, realizado pela instituição, contexto 

maior desta pesquisa. O professor, ao discorrer sobre o curso de capacitação, 

faz algumas reflexões interessantes, que apresento a seguir, relacionando-as 

ao tema engajamento, visto que ele revela, em suas palavras, uma consciência 

sobre a necessidade de os professores se envolverem e participarem de forma 

engajada nos cursos de capacitação, aproveitando melhor as possibilidades 

oferecidas: 

 

Excerto 40 [MR1] 
Participei do curso de capacitação para o uso da plataforma 
Moodle pois acredito muito na necessidade formarmos 
nossos professores para a utilização desta ferramen ta de 
EAD. 
Encontrei facilidade Nas formações em que participei encontrei 
facilidade na utilização da ferramenta Moodle, em algumas das 
possibilidades que ela oferece para interação com alunos e na 
integração com os formatos de arquivos de textos, áudios, 
vídeos. 
Encontrei dificuldades em algumas das ferramentas do Moodle, 
geralmente aquelas que não usamos de forma periódica. 
Também encontrei algumas dificuldades na organização do 
conteúdo que já aplicava em aulas presenciais no momento de 
alterá-lo para aplicação na plataforma de EAD. 
Achei que faltou Continuidade. Acredito que teríamos um 
resultado melhor se conseguíssemos a adesão dos 
docentes  em um curso mais extenso, por exemplo, de dois 
meses, uma vez por semana. Em um curso mais extenso 
poderíamos trabalhar não somente aspectos técnicos da 
plataforma, mas também uma formação pedagógica em EAD. 
 

A reflexão do professor deixa transparecer que muitos docentes não 

valorizaram a oportunidade de fazer um curso de capacitação para atuação no 

sistema Moodle, por exemplo. Não reconhecer a relevância e não se interessar 

por formação tecnológica, muitas vezes, pode demonstrar que tais profissionais 

não pretendem trabalhar com educação a distância, nem em cursos 

semipresenciais. A esse respeito, Gatti (2009, p. 113-114) relata que existe um 

repúdio ao uso das TIC devido ao medo que muitos professores possuem por 

vê-las como substitutas das relações humanas. De outro lado, alguns docentes 

acreditam que tais relações só existem no ensino-aprendizagem presencial. 

No entanto, mesmo para esses profissionais, é importante dar a 

oportunidade de compreender que, pedagogicamente, a formação tecnológica, 
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muito além da formação técnica ou de simples manuseio das ferramentas de 

um SGA, a exemplo do Moodle, é muito relevante, pois na sociedade da 

informação em que vivemos, o impacto da globalização na vida sócio-

econômico-cultural de todos os seres humanos é imenso. As interações virtuais 

são, a cada dia, mais intensas, rápidas, necessárias e presentes na vida 

cotidiana de todo cidadão. Dessa forma, não parece haver mais justificativa 

para se acreditar, por exemplo, que as relações humanas só podem existir no 

ensino-aprendizagem presencial.  

As reflexões desencadeadas durante esta pesquisa mostram que o 

sistema Moodle tem grande potencial para o desenvolvimento da formação 

tecnológica de professores e de alunos também, visto que é um espaço aberto 

à aprendizagem, dinâmico e principalmente interativo. Focando a reflexão no 

sistema Moodle, chamo a atenção para o excerto a seguir. Decidi apresentá-lo 

primeiro como um todo, usando o recurso do negrito para chamar a atenção do 

leitor para as unidades de significado. Logo em seguida, retomo-o, 

apresentando somente os trechos negritados, tentando apresentar com esse 

recurso a teia complexa que dele emerge, constituinte do fenômeno, mostrando 

aqui partes (as unidades de significados) que serão reunidas, logo a seguir, a 

fim de formar esse todo que, não sendo a totalidade do fenômeno pesquisado 

é, ao mesmo tempo, parte dele e um todo representativo do tema engajamento, 

conforme será observado logo a seguir:  

 
Excerto 41 [MR 7]  
Luciani: Voltando às diferenças e semelhanças entre ser 
professor presencial e professor virtual ou à distância . Hoje 
você tendo vivenciado esse período, o que você podia dizer? 
Antonio: A diferença do presencial para o ensino a distância 
seria assim ... você exige mais do  seu aluno.  Então não tem 
muito afetividade; mesmo você sabendo que do outro lado tem 
uma pessoa, limita bastante ... o olho no olho. Porque o olho no 
olho diz muito, você já percebe muita coisa no olhar da pessoa. 
Se tá entendendo ou não tá. Agora com relação ao ensino e a 
aprendizagem em si, vamos dizer, como é que a gente pode 
comparar aqui. É tipo o envolvimento dos dois . Acho que a 
responsabilidade  tá no professor  de acompanhar , de 
gerenciar  como a gente faz na sala de aula, só que agora a 
máquina tentando ... Agora o envolvimento  do aluno  que vai 
ser a questão ... maior, ... acho que aí ta ... ter mais 
autonomia  né? Ele vai ter que ser mais disciplinado. O 
professor também  vai ter que ser mais disciplinado . Então a 
dificuldade  que o aluno  tem, o professor  também tem assim 
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paralelamente . Vamos dizer, o aluno tem que ser dedicado , 
igual eu falei, ter horário e compromisso; o professor 
também tem que ter horário e compromisso . Se ele não 
responder o que o aluno pergunta. O aluno também nã o 
responder, perdeu a comunicação entre os dois. 

 

Nesse momento da interpretação retomo o excerto anterior e o 

reescrevo. A partir de uma releitura dessas unidades de significado agrupadas, 

conforme aparecem na sequência, ilustro o que está sinteticamente envolvido 

na experiência vivida pelo participante no sistema Moodle: 

 
Excerto 42 [MR 7] 
(...) professor virtual ou à distância (...)  exige mais do  seu  
aluno (...) envolvimento dos dois (...) responsabil idade  no 
professor  (...) envolvimento  do aluno  (...) mais autonomia  
(...) mais disciplinado . O professor também  (...) mais 
disciplinado . (...) dificuldade  (...) aluno  (...) professor  (...) 
paralelamente . (...) o aluno tem que ser dedicado (...)  ter 
horário e compromisso; o professor também tem que t er 
horário e compromisso . Se ele não responder o que o 
aluno pergunta. O aluno também não responder, perde u a 
comunicação entre os dois. 
     
                                                    

Em termos de formação, interpretando as palavras do professor Antonio, 

percebo que o sistema Moodle é uma TIC bastante interessante visto que ele 

potencializa o engajamento, não só do professor, mas de todos os participantes 

da interação; suscitando disciplina, dedicação, regularidade (subtemas de 

engajamento) para que a comunicação aconteça e o processo de construção 

de conhecimento se desenvolva por meio da interação engajada.  

Esse sistema dispõe de diversas características que podem contribuir 

enormemente para a construção de conhecimento, porém a garantia de que 

isso possa acontecer, depende dos usuários e, em especial, do professor, 

condutor, provocador e orientador da aprendizagem. Se o professor realmente 

tiver engajamento, trabalhando com cuidado, tendo e mostrando confiança, de 

forma a não permitir o isolamento, fazendo o compartilhamento acontecer na 

utilização dos recursos tecnológicos na modalidade a distância, presencial, ou 

em cursos híbridos, o aluno começa a ver tais recursos com outros olhos. A 

ação do professor efetivamente modifica a ação dos alunos. Nesse sentido, 

entendo que o fenômeno aqui pesquisado, está relacionado à formação do 

professor como profissional e como ser humano (auto-formação), à formação 
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desse em sua relação com os que o cercam (heteroformação) e à construção 

de conhecimento que modifica e é modificado pelo meio em que atua, como 

parte de um contexto mais amplo, ao qual todo ser humano pertence 

(ecoformação).  

Mas, como o professor pode se desenvolver utilizando o sistema Moodle 

em sua busca por engajamento? A utilização desse sistema de maneira 

produtiva e confiante, aprendendo a manusear suas ferramentas e sabendo 

otimizar as possibilidades que seus recursos proporcionam, potencializa a 

atuação do professor, conforme mostra o excerto a seguir:  

 
Excerto 43 [MR 6] 
Luciani: Que vantagens e/ou desvantagens as aulas no Moodle 
apresentam? 
Antonio: Vantagens: Ter a disposição dos alunos e 
professor todo o desenvolvimento das aulas 24 horas  
disponíveis , sendo para o aluno a consulta das aulas e das 
atividades propostas e contato com o professor. E para o 
professor ter acesso disponível aos alunos, podendo sanar 
dúvidas e propor atividades a qualquer momento do dia  em 
que desejar.  
Desvantagem: O medo dos alunos do recurso tecnológico, e o 
difícil rompimento com as aulas presenciais, medo da 
autonomia.  

 

 Em termos de formação, vejo que o excerto ilustra que esse fazer 

engajado do professor que permite acesso aos alunos para sanar 

questionamentos, por exemplo, reflete no aluno que também passa a se 

motivar e se engajar para o ensino-aprendizagem nesse novo espaço 

educacional. O professor Antonio, vivendo a experiência dessa formação, 

começou a fazer a diferença, por conta da sua ação pedagógica desenvolvida, 

podendo servir de motivação a outros professores. É nesse sentido que Freire, 

M.M. (2009) teoriza sobre a auto-heteroecoformação (tecnológica) mostrando 

que, sob o olhar da complexidade, todos os eixos da formação estão 

imbricados, existindo uma interconectividade entre os participantes de uma 

interação entre si, entre cada um e com o meio em que atua e esse meio, que 

é social, interfere na ação da cada um. 

Além de colaborar para a ampliação da EAD, para a instrumentalização 

do professor e mais ainda para a sua formação tecnológica, o sistema Moodle 
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pode ser um grande auxiliar na formação pedagógica por se transformar em 

um meio interessante e significativo de compartilhamento da experiência. 

Apresento o excerto a seguir, que poderia ter sido também utilizado para 

ilustrar o tema compartilhamento, mas o escolhi para exemplificar o tema 

engajamento, conforme mostra o excerto a seguir:  

 

Excerto 44 [MR 6] 
Luciani: Para você, o que significa ou significou ministrar aulas 
utilizando a plataforma Moodle? 
Antonio: Na plataforma Moodle apesar de não utilizar boa parte 
dos recursos disponíveis, é uma excelente plataforma, 
possibilita várias formas de interação com os aluno s, e de 
aplicação de atividades avaliativas, fórum, vídeos e etc...  
Muito interessante e ministrar aula nesta plataforma foi um 
experiência muito boa e significativa. 

 

O fragmento: “possibilita várias formas de interação com os alunos, e de 

aplicação de atividades avaliativas” me leva a inferir que o sistema como meio 

ecologizado propicia condições para uma interação rica e envolvente para 

todos os participantes, mas reforço meu ponto de vista, ao afirmar novamente 

que é o engajamento do professor que faz a diferença.  

Ninguém aprende sozinho, todos aprendem ajudando-se mutuamente 

(Freire, P., 1996) e, nesse sentido, a instituição, realizando cursos de 

capacitação aos seus docentes, pode vir a contribuir para uma primeira fase de 

adaptação dos docentes à utilização do sistema Moodle. Apreendo que as 

reflexões iniciadas no curso de capacitação, pelo menos inicialmente, 

permitiram ao participante deste estudo pensar reflexivamente ajudando-o no 

processo de auto-heteroecoformação tecnológica vivenciado na docência do 

Pronen. Interpreto que foi uma oportunidade de repensar sua prática, de firmar 

ações rotineiras e, principalmente de transformar sua prática pedagógica. O 

professor Antonio demonstra ter consciência dessa aprendizagem 

compartilhada e da importância do compartilhamento da experiência, de ter 

cuidado com a pessoa e com a ambientação, do engajamento de cada um no 

processo de ensino-aprendizagem, para citar alguns dos temas que revelam a 

natureza do fenômeno investigado. O tema engajamento volta a emergir no 

texto do professor, conforme excerto a seguir: 
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Excerto 45 [MR 7]  
Antonio: Depois que terminava a correção, na hora que você 
está elaborando [os exercícios], inserindo o questionário, você 
já pode colocar as mensagens. Nisso, o aluno vendo lá: 
“Nossa o professor já viu, já leu e respondeu” . Ele mandava 
e-mail, questionando e pela mensagem, eu reavaliava ou às 
vezes ele colocava toda a resolução e eu mandava a correção. 
É uma questão de organização da parte da gente. 
Luciani: Achei muito legal isso que você colocou. Porque aí o 
aluno aprende a ter responsabilidade. Até então, era só olhar 
no do colega e pronto. Você se preveniu da possibilidade de 
acontecer [a cola] e realmente aconteceu.  
  

O fragmento em destaque me leva a perceber, mais uma vez, a emersão 

do tema engajamento. Interpreto no excerto que o professor se fez 

participativo, atuante, de forma que o aluno notou seu acompanhamento e 

verificou que havia alguém com quem ele poderia contar. Esse alguém esteve 

presente e respondeu suas inquietações e questionamentos, conforme 

mostram as unidades de significado: “Nossa o professor já viu, já leu e 

respondeu.” Percebo, novamente, que o engajamento do professor reflete 

confiança no aluno e evita o sentimento de orfandade. Relembro que a 

orfandade é considerada uma grande falha no processo de construção de 

conhecimento na modalidade a distância, que se caracteriza pelo sentimento 

de abandono que pode se abater sobre alunos e professores, quando um dos 

dois lados não obtém respostas ao procurar contato na modalidade a distância.  

Continuando a reflexão sobre o professor atuante no ambiente virtual, 

realmente é possível compreender que todo professor que se predispuser a 

atuar na modalidade a distância precisa ter um perfil docente diferenciado, com 

uma visão mais abrangente e atenta. Sob a perspectiva do pensamento 

transdisciplinar, sistêmico e complexo (Moraes, 2004), o professor precisa 

desenvolver uma atitude de constante busca, interação e promoção de 

mudanças na percepção de sua realidade e em sua experiência educativa; 

precisa ampliar sua sensibilidade para atender ao aluno sem simplesmente 

fornecer respostas prontas aos exercícios: precisa ter engajamento. 

Pelas evidências que emergem dos textos, percebo que a auto-

heteroecoformação tecnológica experienciada pelo professor no sistema 

Moodle lhe proporcionou a vivência da contextualização para chegar a uma 

descontextualização e recontextualização (um ampliar de reflexões) de sua 
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própria prática pedagógica.  Nos textos interpretados pude perceber indícios de 

que a reflexão feita pelo participante poderia ser considerada crítica, na medida 

em que parece ter havido uma intenção de mudança e essa intenção já pode 

ser constitutiva de um processo de transformação tanto no âmbito educacional 

como social.  

Para ilustrar meu argumento a esse respeito, apresento o seguinte 

excerto: 

 
Excerto 46 [MR 7] 
Luciani: E também seria uma questão de confiança em você 
hoje, que ela aumentou?  
Antonio: Aumentou. Um pouco mais de segurança. Agora 
vejo que tem que crescer bastante. Tem outras ferra mentas 
que ela [ Moodle ] possibilita e que eu não usei; explorar 
mais o fórum, entendeu? A imagem. 
Luciani: Por que você acha que você não utilizou? 
Antonio: A questão da disciplina em si. Então naquele primeiro 
momento eu tinha a intenção de fazer o conteúdo chegar no 
aluno. Eu vi que funcionou e chegou. Daí, para o próximo ano 
já posso dar esse passo. 

 

Pelas palavras de Antonio, interpreto que ele parece perceber que sua 

ação pedagógica permitiu reflexão e abriu possibilidade de crescimento, de 

expansão. Ele tem consciência do que ainda precisa ser feito. Entendo que 

esse indício de transformação que o participante ilustra em seu processo de 

auto-heteroecoformação tecnológica vem ao encontro das diversas 

modificações exigidas pela sociedade atual para que a escola consiga atender 

às necessidades dessa sociedade, considerando os impactos da globalização 

sobre o panorama que configura a educação e a sociedade como um todo. A 

escola de hoje requer um profissional mais ousado, crítico, criativo, humana e 

tecnologicamente mais envolvido no processo de construção de conhecimento 

de todos os participantes de uma interação social, seja ela presencial, 

semipresencial ou a distância. A esse educador cabe participar e ser 

empreendedor em sua atuação docente, para que a ação de educar possa ser 

concebida como meio de desenvolvimento integral do aluno, visto, sob a 

perspectiva da complexidade, como ser humano integral.  

Uma preocupação que parece muito pertinente a todo professor e, em 

especial, àquele que trabalha com ambientes virtuais de aprendizagem, 

relaciona-se à forma de apresentar seu conteúdo e dar atendimento virtual ao 
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aluno no que se refere às atividades oferecidas. No excerto a seguir, que ilustra 

o tema engajamento, isso pode ser percebido:  

 
Excerto 47 [MR 7]  
Luciani: Você falou que a avaliação é feita automaticamente, 
não é? Você acha que isso é muito legal. 
Antonio: Eu achei, eu gostei. 
Luciani: Você diz por quê? Por que deixa o aluno mais 
independente? 
Antonio: É, eu gostei. 
Luciani: Esse gostar é porque para você ficou mais fácil? 
Antonio: Fica mais fácil o trabalho e também já fica ali direto. 
Ah, o trabalho você posta ali e vai acompanhando o resultado 
dos alunos. Se você vê alguma coisa que deu errado, você 
já entra e já corrige, é mais prático.  Eu acho prático e outra, 
o feedback é direto. Ele terminou de fazer, ele já sabe o que 
acertou e o que ele errou. Daí, se houver manifestação dele 
ou eu perceber alguma coisa que eu possa intervir; daí 
entro em contato. 
Luciani: E aconteceu muito de eles perceberem assim que 
erraram? “Professor, errei tal coisa”, mandou e-mail para você? 
Antonio: Mandou questionando o resultado. 
      

Observando os trechos destacados no excerto, interpreto que o 

participante é um professor que tem engajamento, visto que ele se mostra 

presente, acompanhando o desenvolvimento das atividades dos alunos. As 

unidades de significado destacadas: “Se você vê alguma coisa que deu errado, 

você já entra e já corrige, é mais prático. [...], se houver manifestação dele ou 

eu perceber alguma coisa que eu possa intervir; daí entro em contato.” também 

me revelam seu engajamento, uma vez que ele interfere no sistema se observa 

que algo pode ou precisa ser mudado.  

Pelo excerto, a seguir, apreendo que o professor Antonio mostra 

engajamento, estando comprometido com seu objetivo de fazer o aluno buscar 

a resposta e de maneira autônoma: 

 
Excerto 48 [MR 7]  
Luciani: Então questionadores eles são? 
Antonio: É!! Tem aluno que questionou o resultado. Professor 
tá errado é essa aqui. Daí eu desenvolvia e mandava para eles 
por e-mail. Daí ele percebia, né, “nossa” ou se não silenciava, 
não dava retorno. A grande preocupação era dar resposta à 
dúvida do aluno sem dar a resposta do exercício.  
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Concordo que é importante ao professor manter o limite entre responder 

a uma dúvida e dar a resposta de um exercício ao aluno. Conseguindo isso, o 

professor poderá trabalhar junto ao seu aluno, ensinando e aprendendo a 

compartilhar conhecimentos de modo que cada um se torne sujeito de sua 

própria aprendizagem.  

No entender de Freire, P. (1996), a aprendizagem é uma aventura 

fecunda, por isso mesmo, muito mais rica do que simplesmente a repetição de 

uma lição dada. Para esse autor (Freire, P., 1996, p. 77), aprendizagem 

significa construção, reconstrução e mudança e esse projeto só acontece com 

abertura ao risco e à aventura do espírito. Expando essa visão, afirmando que 

interesse, esforço, dedicação e disciplina são essenciais para o aluno 

desenvolver sua aprendizagem com engajamento. O professor Antonio, 

conseguindo responder a uma dúvida sem dar a resposta, mostrou seu 

engajamento, conseguindo envolver seus alunos numa parceria, que no 

entender de Dewey (1959, p. 39, 40, 41), também se caracteriza por espírito 

aberto e responsabilidade de todos no processo de ensino-aprendizagem em 

que estavam envolvidos, e em minha interpretação isso reforça a atitude de 

engajamento. 

De acordo com o professor Antonio, em determinada ocasião durante o 

curso, alguns alunos queriam que ele simplesmente resolvesse o exercício 

para/por eles. A atitude do professor foi atender aos alunos, pedindo que 

voltassem ao Moodle, refizessem as atividades. Se, depois disso, ainda 

continuassem com dúvidas, era só procurá-lo novamente que ele sentaria e 

resolveriam os exercícios juntos. A esse procedimento nomeio engajamento, 

pois somente quem é responsavelmente comprometido e engajado, orienta os 

alunos a buscarem, a pesquisarem e a descobrirem por si mesmos, sem fazer 

por eles. 

Lembro que esta investigação é realizada sob a perspectiva da 

complexidade, o que significa ter em mente a não-fragmentação das partes 

constituintes de um todo. Num processo circular recursivo, muitas vezes alguns 

temas podem aparecer imbricados ou entrelaçados em subtemas de um tema 

ou mesmo nos temas. Por isso, vejo como relevante retomar um fato já 

apresentado para ilustrar o tema cuidado, mas que tem grande relevância para 

a compreensão do tema engajamento. De acordo com o coordenador do 
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Pronen, no ano de 2010 mais de 85% dos alunos participaram fazendo as 

atividades propostas por um dos professores (o de matemática, o professor 

Antonio) e o coordenador atribuiu isso ao modo como o professor agiu com os 

alunos e o modo como ele elaborou as atividades. Esse relato do coordenador 

dá respaldo ao trabalho do professor Antonio, conforme esclarece o excerto a 

seguir no sentido de que os alunos se motivaram, mas essa ação dos alunos 

foi desencadeada pelo engajamento do professor como orientador das 

atividades no Moodle. Ao ser questionado sobre isso, o professor responde: 

 
Excerto 49 [MR 4]  
Está sendo muito boa, pois o acompanhamento quase que 
diário permite uma boa interação com o aluno envian do-lhe 
sempre um feedback . 
    

O fragmento “acompanhamento quase que diário” poderia parecer a um 

olhar leigo que, simplesmente, o professor está fazendo o papel dele que é 

acompanhar seus alunos nas atividades e corrigir quando necessário. 

Acompanhar43 poderia ser interpretado como estar ou ficar junto por um tempo, 

fazer companhia, seguir próximo ou servir de guia. Contudo, um olhar 

hermenêutico-fenomenológico, que busca descrever e interpretar textos de 

uma experiência vivida, me faz lembrar que ao pesquisador que investiga um 

contexto tecnológico é necessário ter uma sensibilidade mais apurada no 

sentido de compreender as especificidades desse contexto. Sendo assim, 

permito-me afirmar que as unidades de significado: “acompanhamento quase 

que diário” e “enviando-lhe sempre um feedback”, reinterpretadas e 

ressignificadas, me conduzem, mais uma vez, à nomeação engajamento, numa 

associação a sinônimos como comparecimento, participação, aparência, 

apresentação, compromisso, presença.  

No excerto apresentado, o professor demonstra espírito aberto, 

responsabilidade e envolvimento, as três atitudes consideradas por Dewey 

(1959, p. 39-41) como fundamentais à prática reflexiva que leva certamente o 

participante a uma consciência, uma compreensão maior acerca de uma das 

suas principais funções como professor: ter engajamento em seu trabalho. O 

engajamento do professor pode ser percebido no “acompanhamento quase que 

diário”. Apreendo-o como sinônimo de seriedade, dedicação, compromisso e 

                                                 
43 Fonte: Dicionário Houaiss (2001, p. 62). 



 195 

respeito com a profissão, com o trabalho, com os alunos, o que resulta em uma 

interação promotora de interesse e motivação por parte do aluno e, 

consequente construção colaborativa de conhecimento. O aluno sabe que pode 

contar com o professor, sabe que terá um feedback para seus 

questionamentos e solicitações. Isso cria laços entre professor e aluno. Devido 

ao engajamento do professor, o aluno passa a confiar que seu professor não o 

deixará órfão, na realização ou busca por correção de exercícios.  

Do mesmo modo, interpreto que o professor tem engajamento, 

compreendido como envolvimento, para usar o termo conforme Dewey (1959) 

propõe. Isso parece significar que, na medida em que se mantém num 

“acompanhamento quase que diário” e “enviando-lhe sempre um feedback”, 

aberto ao atendimento aos alunos, o professor estreita laços e consegue fazer 

com que eles adquiram responsabilidade, se abram para a interação, tornem-

se confiantes e autônomos e passem a participar mais ativamente da 

construção colaborativa do conhecimento. Vejo que essa construção 

colaborativa, sob a perspectiva do pensamento complexo, se revela como 

princípio da recursividade ou da circularidade (Morin, 2005, p. 73-75). Todos 

interagem e todos se desenvolvem num movimento espiral que não se 

completa e sempre abre espaço maior para o novo.  

No excerto a seguir, ao comparar a relação professor-aluno nos anos 

anteriores com a relação construída com eles em 2010, o professor Antonio 

afirma: 

Excerto 50 [MR 5]  
Antonio - Diferente dos anos anteriores, uma coisa que fez 
grande diferença foi a apresentação física dos professores para 
os alunos. Eu sei quem é o meu professor, ele existe, o 
professor não é virtual. Ele [ o aluno ] acha que o contato 
professor aluno é fundamental.  

       
A unidade de significado destacada: “Eu sei quem é o meu professor, ele 

existe, o professor não é virtual” deixa transparecer a compreensão por parte 

do professor Antonio de que alunos em um curso a distância têm muita 

necessidade do engajamento do professor. Isso se revela, provavelmente, 

porque o ambiente virtual é um espaço novo ao qual o aluno, acostumado a ter 

seu professor fisicamente presente, ainda pode se mostrar, até certo ponto, 

inseguro.  
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No excerto a seguir, o professor Antonio, ao comentar sobre a aula 

inicial, presencial, com todos os alunos e professores, aborda a necessidade 

demonstrada pelos alunos de ter a presença do professor com eles: 

 
Excerto 51 [MR 7]  
Antonio: Quando tinha a necessidade de ver o professor, ... 
contato com o professor . Apesar de a gente ter ... No início 
os professores do Pronen vieram e se apresentaram a todos. 
Luciani: Naquela aula inaugural, né, eu lembro... 
Antonio: Todo mundo sabia quem era [o professor]. Isso, a 
gente apresentou um e outro; foi isso que aconteceu. Mas 
mesmo assim eles tinham interesse em ... em tá pert o, né? 
Entendeu?  Então a solicitação seria pra atendê-los 
pessoalmente ... 
Luciani: De estar perto fisicamente. 
Antonio: [de estar perto ] fisicamente . Seria isso assim o 
responder às solicitações deles. 

                          
Essa necessidade de os alunos, pelos menos de alguns, de estar 

fisicamente perto do professor parece ser um sinal para o professor Antonio, de 

que a sua presença é extremamente importante, pois alguns alunos ainda não 

estão prontos para assumirem uma nova postura frente ao ensino-

aprendizagem a distância. Sendo assim, permito-me inferir que o tema 

engajamento surge como uma possibilidade de o professor Antonio [de] buscar 

formas de conduzir esses alunos a um caminho de introdução nessa 

modalidade e de acompanhamento do processo de construção de seus 

conhecimentos para que possam reconhecer na modalidade a distância mais 

uma possibilidade de ampliação de conhecimentos e de estudo seguro. Em 

termos de formação, isso poderia indicar ao professor Antonio, mais uma vez, 

que ao aluno falta um professor que o conduza de forma segura no caminho da 

educação a distância, que o ajude a ter confiança em seu próprio trabalho, 

segurança no seu agir no sistema Moodle como ele o faz na sala de aula 

presencial. O engajamento que o professor Antonio demonstra ter ao promover 

atividades que despertem interesse em seus alunos é um ponto fundamental e 

um dos elementos constituintes da essência de sua auto-heteroecoformação 

tecnológica experienciada na plataforma Moodle. 

Mas será que a necessidade de presença física estaria somente no 

pensamento dos alunos? Motivada por essa questão perguntei ao professor a 

esse respeito, conforme mostra o excerto: 
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Excerto 52 [MR 7] 
 

Luciani: Você também sentiu isso, Antonio? De estar perto do 
aluno, de explicar pra ele assim no papel? Ou você achava que 
funcionava legal pela máquina? 
Antonio: Funcionava legal pela máquina ... Foi mais a questão, 
assim, quando eu senti uma necessidade foi quando mandava 
e-mail e não tinha resposta. 
Luciani: E aí o que você fazia? Quando mandava e-mail e ... 
Antonio: Ficava insistindo . Insistindo, insistindo.  E aí? Tá 
difícil? Que que tá acontecendo? Estou esperando!  Sabe 
mensagem curtinha assim? Até que um ou outro respondia. E 
tinha retorno melhor. 

 

 

Em relação à atuação do professor nessa modalidade, Barreto, A.A., 

(2008, p. 140) assevera que esse profissional precisa ter um perfil diferenciado 

da educação à distância, o que indica ter uma visão espacial sistêmica e 

transdisciplinar, mais ampla e atenta da relação que é construída entre todos 

os participantes de uma interação social ocorrida na modalidade a distância.  

Percebo que o professor desenvolveu uma postura adequada e 

condizente com a modalidade a distância. Embora alguns alunos no curso 

Pronen sejam também alunos dos cursos presenciais da instituição contexto, 

portanto alunos presenciais de Antonio, ele adotou o propósito de buscar 

interação com eles utilizando os recursos tecnológicos virtuais que tinha a sua 

disposição.  

Em minha percepção, vejo alguns fios da teia se entrelaçando mais uma 

vez. A atitude de Antonio demonstra engajamento, e ao mesmo tempo, cuidado 

em proporcionar interação por meio dos recursos tecnológicos disponíveis e, 

também, confiança de que o sistema funciona e não necessita do contato 

pessoal, conforme já discutido. 

Vejo como relevante lembrar que existem muitas contradições entre o 

discurso inovador e as práticas presentes na maioria dos cursos de EAD. A 

tecnologia está à disposição do homem, a seu serviço, contudo, cabe a ele 

buscar sua formação. Em nossas reflexões, perguntei a Antonio como superar 

tais contradições. No excerto a seguir, ele aborda a formação docente no que 

tange a busca que todo profissional deve fazer pela sua própria formação: 
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Excerto 53 [MR 7]  
Luciani: Como superar as contradições entre discurso inovador 
e as práticas presentes na maioria dos cursos de EAD? [...] 
Como é que você acha que você superaria isso? Ela vem com 
o discurso dizendo que é a melhor opção do momento, porque 
ela usa a tecnologia, ela é maravilhosa, os professores todos 
vão estar em contato com os alunos virtualmente. Chega na 
hora de aplicação das atividades, o aluno tem aquela mesma 
atividade. O discurso inovador é tudo que trouxe de novo, o 
datashow, computador, multimídia, etc. e o professor continua 
do mesmo jeito. Cadê a prática inovadora?   
Antonio: A prática? Isso está ligado diretamente na 
formação. Eu penso isso, não adianta nada você colo car o 
recurso, ... está direto ligado à prática, tudo est á ligado ao 
profissional que vai abordar. Colocam-se os recurso s, mas 
não prepara o professor.   

 

Em relação ao excerto apresentado, gostaria de chamar a atenção à 

unidade de significado: “Colocam-se os recursos, mas não prepara o 

professor”, que parece revelar uma conscientização na formação profissional 

de Antonio. Por vezes, a título de modernidade, equipamentos com recursos 

tecnológicos diferenciados para instalação de ambientes virtuais de 

aprendizagem são disponibilizados em escolas, gastando-se um volume 

enorme de dinheiro. No entanto, nada disso tem valor se não é realizado 

investimento no profissional que deverá utilizar tais recursos. Prado & Valente 

(2002, p. 31) enfatizam que a “formação não pode se restringir à passagem de 

informações sobre o uso pedagógico da informática”. Na opinião desses 

autores, é necessário contemplar o cotidiano do professor, o contexto em que 

atua e sua própria experiência e prática no uso dos recursos tecnológicos.  

O professor Antonio demonstra uma grande preocupação com os 

recursos humanos para esse novo contexto de interação social, a modalidade 

de ensino a distância, que pode se desenvolver muito mais se cada um se 

engajar na sua própria formação. Essa é uma reflexão crítica importante que 

suscitaria maiores aprofundamentos na tentativa de contribuir para uma 

mudança de mentalidade, ou mais amplamente, para uma reforma no 

pensamento (Morin, 2005c) de muitos professores.  

Valorizo bastante o pensamento do professor Antonio em relação a essa 

questão fundamental para o sucesso do processo de construção de 

conhecimento. De nada adianta um alto investimento em recursos tecnológicos 

se não houver envolvimento, disciplina, dedicação e regularidade na ação 
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docente do profissional que trabalhará na modalidade a distância. Nesse 

sentido, percebo que a nomeação para o tema engajamento abarca todos os 

subtemas destacados há pouco e se revela como um aspecto fundamental na 

constituição do fenômeno aqui investigado.  

A fim de ampliar um pouco essa reflexão, buscando validar os 

questionamentos feitos junto ao participante, relembrei momentos de interação 

com ele, em que essa temática já havia sido discutida, conforme excerto a 

seguir:  

 
Excerto 54 [MR 7]  
Luciani: Então, aí cai numa coisa que você mesmo falou para 
mim, lembra? Na sua formação, na nossa formação, você não 
foi ensinado assim usando a tecnologia e aí?  
Antonio: Não, mas aí vai da busca do professor em querer 
se atualizar, vai do perfil do professor , porque a gente tem 
colegas que não têm interesse nisso, não quer ter, e não vai ...  
Luciani: Mas aí por exemplo e agora? Você é obrigado a usar.  
Antonio: Daí o professor tem que se enquadrar, superar a 
necessidade, buscar ...  
Luciani: Então o superar é o professor que tem que ir atrás? 
Antonio: É o profissional que vai buscar.  

 

De acordo com o que é possível compreender a partir do excerto do 

professor Antonio, interpreto que ele demonstra ter consciência da necessidade 

da busca por um desenvolvimento profissional. Assim, parece que vivenciando 

um processo de formação, possibilitado pelo engajamento na sua vivência 

junto aos alunos (heteroformação) e na atuação no sistema Moodle 

(ecoformação), ele parece reconhecer o seu papel, sua função diferenciada 

como educador, conforme explicita a unidade de significado: “Daí o professor 

tem que se enquadrar, superar a necessidade, buscar...”.  

Refletindo sobre palavras de Antonio, interpreto que, pela dimensão 

social vivenciada com os alunos, o professor, conectado com as novas 

possibilidades de construção de conhecimento, disponibilizadas pelo espaço 

ecologizado (Moraes, 2004, p. 161), representado pela modalidade a distância, 

pode dinamizar a sua dimensão autoformadora. Cabe a ele buscar o seu 

próprio enriquecimento profissional-pessoal de modo a conquistar a auto-

heteroecoformação tecnológica. 



 200 

Mais uma vez, a minha interpretação me leva a compreender que a 

auto-heteroecoformação tecnológica experienciada por um professor atuante 

na plataforma Moodle se constitui de diferentes temas e um desses temas é o 

engajamento, cuja constituição se ilustra por meio de disciplina, dedicação e 

regularidade, conforme diagrama a seguir:  

 

 
 

Diagrama 5: Engajamento  

 

Após ter percorrido o caminho da interpretação, busquei uma 

representação gráfica que ilustrasse temas e subtemas que estruturassem o 

fenômeno na totalidade que conseguia vislumbrar. Decidi utilizar a 

representação gráfica que, metaforicamente, pode ser chamada de teia. 

 

 

3.3 Vislumbrando a teia 

 

Esse diagrama é interpretado por mim como um todo complexo que 

possui partes conectadas entre si, representando o fenômeno que se constitui 

em temas e subtemas, que podem se constituir em sub-subtemas, e assim por 

diante. Retomando os diagramas parciais, ilustrados anteriormente, apresento, 

sob a perspectiva da complexidade, o modelo que representa todo e partes 

interagindo na constituição do fenômeno em foco, tendo em vista que estão 

ligados, interligados entre si, em forma de rede ou de uma teia complexa, como 

a seguir: 

DEDICAÇÃO 

REGULARIDADE  

ENGAJAMENTO 

DISCIPLINA 
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Diagrama 6 – Possível Representação Gráfica de um Fenômeno 

 

Em concordância com os pilares teóricos da complexidade, a 

abordagem hermenêutico-fenomenológica adotada nesta tese é compreendida 

como uma postura metodológica complexa e sistêmica. Em outras palavras, ao 

realizar o processo de tematização, os temas emergentes se constituem como 

partes integrantes e ao mesmo tempo integradoras do fenômeno pesquisado. A 

relação entre o todo e as partes permite recursividade pela interconexão que 

existe entre eles. Há uma convivência dinâmica, recursiva e circularmente 

inconclusa, que não representa somente a soma das partes para se chegar ao 

todo, ou seja, não se leva aqui em consideração que os temas sejam partes 

que simplesmente formam um todo ao qual denomino fenômeno. A relação é 

de que o todo contém partes, mas é mais e menos do que a soma das partes, 

ao mesmo tempo (Morin, 2005b, p. 85-86). Pela parte, é possível se chegar ao 

todo e pelo todo pode se chegar às partes (Morin, 2008); ou seja, os temas a 

que cheguei e que representam a constituição do fenômeno pesquisado se 

constituem em uma possibilidade de interpretação na busca pela compreensão 

da natureza do fenômeno, que continua aberto a outras interpretações 

possíveis. 



 202 

O diagrama 6, desde sua aparência, evidencia que o fenômeno 

investigado é, em sua essência, um sistema complexo, aberto e suscetível à 

entrada e saída de matéria, energia e informação advindas do exterior, assim 

como de dentro do próprio sistema (Moraes, 2004), como deixam transparecer 

fios tracejados que não foram, mas que poderiam ou, ainda, poderão ser 

tecidos numa teia complexa, ao se interpretar outras manifestações do mesmo 

fenômeno.  

A partir dessas considerações teóricas, retomo as principais descobertas 

deste estudo que busca compreender os elementos que constituem a natureza 

ou a essência do fenômeno auto-heteroecoformação tecnológica experienciada 

por um professor atuante na plataforma Moodle, sob a perspectiva da 

complexidade. 

A auto-heteroecoformação do professor Antonio é movida pelo meio 

ecologizado (ecoformação), que fornecendo espaço e ferramentas abriu 

possibilidade para que ele interagisse com os alunos (heteroformação) que, por 

sua vez, individualmente ativos (auto-formação), participaram e compartilharam 

o uso das ferramentas do sistema Moodle com o professor. 

Do mesmo modo, em seu processo de auto-heteroecoformação 

tecnológica, interpreto que o professor Antonio revelou buscar mais espaço 

para atuação no sistema Moodle e, como professor, educador e promotor do 

processo de ensino-aprendizagem, abriu novos caminhos para a construção do 

conhecimento; compartilhando a construção de conhecimento, e apresentando 

oportunidade ao aluno de se comunicar mais com ele, como professor, e com 

os outros participantes – heteroformação –, utilizando as ferramentas do 

sistema Moodle como recursos para criar um ambiente propício à discussão, 

questionamento e reflexão em grupo – ecoformação.  

Das leituras e releituras dos textos que materializam a experiência 

humana vivida, emergiram os temas, subtemas e sub-subtemas que, de acordo 

com minha interpretação, constituem a sua essência e revelam, na medida do 

possível, a sua mais intrínseca natureza. Para representar graficamente minha 

interpretação, entrelaçando os fios da teia, apresento, agora, o diagrama do 

fenômeno estudado: 
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Diagrama 7: Estrutura do Fenômeno 

 
 

Esse diagrama, por ser uma representação gráfica plana, apresenta 

elementos aparentemente estáticos, mas, em sua essência, reside um sistema 

complexo, que tem uma tessitura dinâmica, aberta e suscetível a mudanças 

pela entrada ou saída de constituintes, elementos, matéria, energia, 

informações advindas do exterior ou do interior desse próprio sistema (Moraes, 

2004).  

A partir das conexões apresentadas nesta interpretação, posso afirmar 

que a vivência do fenômeno pesquisado parece se estruturar em cinco temas: 

compartilhamento, isolamento, confiança, cuidado e engajamento, sendo que 

esses temas se constituem de subtemas e sub-subtemas, conforme descrição 

e interpretação apresentadas. 

No intuito de visualizar a tessitura que elaborei, utilizei a lente da 

complexidade para, a partir do todo, poder traçar uma interconectividade entre 

as partes, ou seja, entre os temas, ou de alguns de seus subtemas, sub-

subtemas com os diferentes temas, que pode me conduzir ao todo ou à 

manifestação do fenômeno em foco por conexões outras que ilustram 

conotações peculiares a determinados elementos constitutivos desse 

fenômeno.  
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3.4 Entrelaçando os fios da teia 

 

No diagrama 7, foram apresentados, portanto, os temas e os subtemas a 

que cheguei. Pela tessitura do fenômeno, posso dizer que, em sua essência, o 

tema confiança se constitui em: confiança na pessoa e confiança na 

ambientação. Contudo, gostaria de dizer que interpreto que essa confiança se 

estabelece por meio de um cuidado por parte do professor tanto com as 

pessoas envolvidas mais proximamente no processo de construção de 

conhecimento quanto com a ambientação por meio da qual esse processo 

acontece.  Do mesmo modo, penso poder afirmar que a existência de 

engajamento traz contribuição ao contexto ao qual todo ser humano pertence, 

considerando a experiência no manuseio adequado das ferramentas, e que 

isso propicia a aprendizagem.  

Por ter uma visão complexa, não poderia deixar de perceber que, 

embora o professor tenha vivido um processo heteroformativo cuja natureza se 

manifestou por meio do compartilhamento com os alunos, em diferentes 

momentos da pesquisa foi possível apreender o surgimento do tema 

isolamento. Existiu, ao mesmo tempo, um isolamento na docência, haja vista 

que em muitas ocasiões, devido ao formato do curso, não houve possibilidade 

de heteroformação desse professor e seus colegas na docência que, ao 

mesmo tempo em que o isolou, abriu possibilidades de autoformação mais 

aprofundada e de heteroformação entre o professor e seus alunos, que talvez 

não tivesse sido tão proveitosa e enriquecedora, caso o isolamento na 

docência não tivesse se manifestado. Nesse sentido os temas 

compartilhamento e isolamento, representam as partes de um mesmo todo, o 

fenômeno investigado. Se considerássemos apenas a etimologia de oposição 

que essas duas nomeações poderiam suscitar, esses dois temas seriam 

opostos, mas nesta pesquisa, são interpretados como aparente elementos (ou 

partes) opostos que, essencialmente, se complementam na constituição do 

todo, o fenômeno em estudo. 

Essa é a expressão que os operadores da complexidade (Morin, 2005b) 

apresentam para refletirmos, a fim de nos ajudar a compreender a 

complexidade do que é real.  Existe uma teia de relações complexas entre os 

diversos elementos que interagem na escola, por exemplo, vista como um 
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sistema social. Além de uma complementaridade entre opostos, há uma 

circularidade recursiva e hologramática que age entre as partes constitutivas 

desse sistema social como um todo. 

Na hora de apresentar os temas, didaticamente chamei a atenção para 

cada item em separado, mas todos os temas estão entrelaçados porque o 

fenômeno é único e os temas estão todos imbricados e se relacionando de 

forma bastante dinâmica e na constituição desse fenômeno.  Pode existir, em 

alguns momentos, uma ligação mais estreita entre um e outro tema, o que 

mostra a dinamicidade presente no cerne de um fenômeno.   

Tecendo mais um fio entre os temas que estruturam a teia complexa que 

busco construir, a interpretação me leva a perceber que dos textos emergem, 

por exemplo, compartilhamento e confiança e esses temas só se revelam, pois 

há entre os participantes dessa interação social uma relação harmoniosa de 

construção colaborativa de conhecimento que só pode acontecer se todos os 

participantes, professor e alunos, forem vistos como seres humanos que se 

respeitam e constroem o conhecimento juntos.  

Como busquei construir uma teia complexa, poderia puxar, também, um 

fio de interconectividade entre os temas engajamento e cuidado para ressaltar 

que ambos também são partes de um mesmo todo, fios de uma mesma teia, 

temas de um mesmo fenômeno, portanto passíveis de receber, de trocar e de 

compartilhar energias. Uma mesma unidade de significado pode abranger 

aspectos de temas diferentes. Portanto, outra interpretação poderia revelar a 

adequação de um excerto, apresentado para ilustrar o tema engajamento, 

como revelador do surgimento do tema cuidado, na medida em que o professor 

que tem engajamento se faz presente, atende às necessidades dos alunos com 

disciplina, dedicação e regularidade, sendo alguém que tem cuidado, cuidado 

com a pessoa do aluno. 

No tecer dos fios da teia complexa em que vejo construído o fenômeno, 

percebo a viabilidade de tecer um fio de ligação entre o tema compartilhamento 

e o tema engajamento. Pelo compartilhamento de experiência, no manuseio e 

na aprendizagem, emergente dos textos do participante, parece evidente que 

as características do sistema Moodle podem favorecer o ensino-aprendizagem. 

Entretanto, é o engajamento do professor, por meio da utilização adequada das 

TIC que poderá conquistar os alunos e levá-los à autonomia e à vontade de 
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construir conhecimento por meio de um espaço educacional virtual, a exemplo 

do sistema Moodle. O professor, dessa forma, é aquele que desenvolve uma 

atitude de constante busca, interação e promoção de mudanças na percepção 

de sua realidade e em sua experiência educativa. Estando ciente da sua 

função como educador, provedor de recursos, co-aprendiz no processo de 

ensino-aprendizagem e orientador das atividades dos alunos, compartilha 

conhecimento, com engajamento, no intuito de promover caminhos para a 

autonomia dos alunos.  

Por ter uma visão complexa, não poderia deixar de perceber que, 

embora o professor tenha vivido um processo heteroformativo cuja natureza se 

manifestou por meio do compartilhamento com os alunos, em diferentes 

momentos da pesquisa, foi possível apreender, também, o surgimento do tema 

isolamento. Devido ao formato pré-estabelecido na organização, Antonio 

experienciou isolamento na docência, haja vista que em muitas ocasiões, não 

houve possibilidade de heteroformação desse professor e seus colegas 

professores.   

Contudo, ao mesmo tempo em que o isolou, abriu possibilidades de 

autoformação mais aprofundada e de heteroformação entre o professor e seus 

alunos, que talvez não tivesse sido tão proveitosa e enriquecedora, caso o 

isolamento na docência não tivesse se manifestado. Nesse sentido os temas 

compartilhamento e isolamento, representam as partes de um mesmo todo, o 

fenômeno investigado. Se considerássemos apenas a etimologia de oposição 

que essas duas nomeações poderiam suscitar, esses dois temas seriam 

opostos, mas nesta pesquisa, são interpretados como partes aparentemente 

opostas que, essencialmente, se complementam na constituição do todo, o 

fenômeno em estudo. 

Pelo exposto, o tema isolamento me parece ser o grande determinante 

das outras associações pois, por não conseguir estabelecer um fio de ligação 

com seus colegas de trabalho, o professor procurou estabelecer conexões no 

contexto do curso e buscar possibilidades mais fortes de interação com os 

alunos. Assim, percebo que Antonio estabeleceu inter-relações de natureza 

diferente, com pessoas diferentes. 

Apresentei, nesta pesquisa, uma interpretação, a minha interpretação 

para o fenômeno investigado, que tem uma raiz sócio-histórico-experiencial, 
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fruto deste momento em que vivi e do conhecimento fundamentado na minha 

subjetividade em comunhão com o respaldo teórico-metodológico que hoje 

possuo.  

Lembro ao meu leitor, mais uma vez, que a viagem que fiz e o território 

por onde passei são conhecidos, contudo, o caminho que escolhi percorrer não 

é. Esse é o aspecto inovador de minha pesquisa. Por esse caminho pude olhar 

o território da formação docente, utilizando uma associação teórico-

metodológica diferenciada e, também, inovadora, que uniu a complexidade 

(Morin, 2003, 2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2007, 2008), a auto-

heteroecoformação tecnológica de professores (Freire, M.M., 2009) e a 

abordagem hermenêutico-fenomenológica (van Manen, 1990; Ricoeur, 1986/ 

2002; Freire, M.M., 1998, 2006, 2010). Metaforicamente, construí uma teia 

complexa em que temas, subtemas, sub-subtemas, se interconectam como 

partes e todo de um mesmo fenômeno. Esta investigação se tornou única, 

devido à minha bagagem teórico-experiencial, influenciada pela minha 

subjetividade e pelo momento sócio-histórico-cultural. No entanto, outros 

pesquisadores poderão olhar de forma diferente, encontrando novas 

perspectivas de formação, que talvez possam apresentar outros detalhes, visto 

que esse território está sempre aberto a novos ângulos de visão e a novas 

interpretações. 

Neste capítulo, realizei, portanto, a minha interpretação dos textos 

conforme discutido até aqui. No próximo, nomeado Considerações Finais, farei 

minhas últimas reflexões sobre a tessitura desta investigação, retomando meu 

objetivo e discutindo as descobertas que o meu olhar teórico-metodológico 

conseguiu perceber e possíveis questionamentos que ainda me rodeiam.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Ao chegar ao final da minha viagem hermenêutico-fenomenológica, sinto 

que o caminho que percorri pelo território visitado foi um caminho cheio de 

descobertas, de novidades, de reflexões e compartilhamentos, que por vezes 

foram feitos sem que eu pudesse me dar conta. Nessa nossa sociedade, é 

mesmo muito necessário ir além do conhecimento linear, fragmentado e 

mecânico para poder olhar e realmente ver toda a complexidade que permeia 

nossa vida. Existe uma realidade multifacetada e multidimensional que não é 

possível ser vislumbrada por um olhar reducionista que um padrão tradicional, 

cartesiano nos impõe. Não é verdade que tudo o que se conquistou pela 

compreensão desse paradigma não é importante. Em sua medida, é só pela 

existência desse que me foi possível ampliar o meu olhar, transformando-o em 

um olhar complexo para chegar a uma clareza de que a sociedade é composta 

por elementos heterogêneos inseparavelmente associados. 

A busca por exemplos capazes de fundamentar proposições destinadas 

à integração dos saberes é o que poderá propiciar uma prática educativa 

adequada à sociedade atual. Nada está pronto, é necessário, por isso, 

aprender a trabalhar com a imprevisibilidade, com a diversidade, rediscutindo e 

reconstruindo possibilidades, num movimento de consciência em evolução.  

Esta pesquisa almejou ser um estudo dessa natureza e a motivação 

para tê-lo realizado, conforme explicitado na Introdução, foi proveniente de 

minhas inquietações como educadora e pesquisadora no que concerne à 

formação docente, em especial, à formação tecnológica de professores. 

É importante esclarecer, ainda, que esta pesquisa tem uma relevância 

social. Ela visa a colher subsídios para contribuir para uma melhor 

compreensão da formação de professores, em especial, da formação 

tecnológica no contexto Moodle para atuação profissional voltada à formação 

de indivíduos-sociedade. Ela me fez fortalecer a ideia de que somente uma 

sensibilidade apurada, um olhar e um ouvir mais atentos poderão ajudar o 

educador a compreender que, nesse momento, a educação precisa de pessoas 

que estejam dispostas a fazer a diferença em seus contextos de atuação e que 

só elas poderão mudar a realidade fria e estática estabelecida. Não basta mais  
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ser especialista em assuntos acadêmicos, é hora de voltar o olhar para as 

necessidades de formação do homem em sua plenitude, muito embora isso 

possa parecer idealismo à primeira vista. Não se trata de orientar o aluno nas 

atividades de sala de aula, sem considerar tudo que está à sua volta, que o 

influencia diretamente. É olhar o aluno, a pessoa do aluno. Nesse sentido 

reconheço a riqueza da abordagem metodológica que adotei nesta pesquisa e 

que vem alcançando relevância acadêmica por ser uma orientação qualitativa 

de pesquisa, essencialmente baseada no estudo das experiências vividas.  

O meu caminho interpretativo ilustrou a propriedade da minha opção 

teórico-metodológica uma vez que percebi a emersão de diferentes temas a 

partir de um mesmo excerto, considerando a interconectividade entre as 

diferentes dimensões que atuam umas sobre as outras na sociedade. 

Teoricamente, seguindo os princípios da complexidade, pude perceber a 

existência de uma unicidade na multiplicidade e uma multiplicidade na 

unicidade (Morin, 2007) de elementos a serem considerados na interpretação 

de um fenômeno da natureza humana ao qual me propus estudar. Em outras 

palavras, de um mesmo excerto vi emergir diferentes temas e, de outro lado, 

vários excertos serviriam para ilustrar um mesmo tema. Metodologicamente, a 

abordagem hermenêutico-fenomenológica me apresentou o ciclo de validação 

que dentre suas funções a que mais me chamou a atenção foi a possibilidade 

de buscar aprofundamento e clareza de compreensão na multiplicidade de 

excertos a serem descritos e interpretados para nomear a emersão de um 

tema.  

Na interpretação que realizei nesta pesquisa, alguns questionamentos 

não foram feitos, mas sinto a necessidade de apontá-los, pois, embora não 

tenham sido discutidos aqui, podem vir a se tornar oportunidades para novas 

pesquisas e reflexões.   

Um primeiro questionamento se relaciona à interação entre os 

participantes na modalidade virtual por meio das TIC. As TIC trouxeram 

comodidade/conforto aos alunos e professores, visto que elas promovem 

interação, eliminando fronteiras temporais e espaciais. Mas, que tipo de 

atividades podem ser elaboradas e propostas a esses alunos para que eles 
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possam se manter interessados nas aulas em cursos a distância e motivados 

para a aprendizagem? 

Um outro questionamento a ser considerado está relacionado ao que 

discute Gatti (2009). Existe um acirrado debate presencial versus EAD, mas a 

grande discussão deveria girar em torno da Educação. Como trabalhar de 

forma colaborativa, reflexiva e crítica, associando as duas modalidades a fim 

de se estabelecer condições para que a Educação aconteça? Com base na 

investigação que aqui termino, creio que não seja o momento de se 

estabelecer uma concorrência entre as duas modalidades de ensino-

aprendizagem e sim de se buscar associá-las de forma a proporcionar 

oportunidades de construção de conhecimento da maneira mais abrangente 

possível, aproveitando as características que cada uma pode doar nesse 

processo.   

Outro questionamento que não se constituiu objeto na tessitura do 

fenômeno foi: Até que ponto o processo vivenciado pelo participante foi mesmo 

um processo reflexivo e/ou reflexivo crítico? 

Com vistas a responder a essa pergunta, poderia dizer que os encontros 

com o participante foram extremamente enriquecedores, pois compartilhar de 

suas percepções sobre a experiência vivida, podendo levantar minhas próprias 

interpretações, se constituiu em momentos de reflexão conjunta que nos 

permitiram reconstruir nossas próprias visões a respeito do processo de 

construção colaborativa de conhecimento e da formação docente. Nesses 

momentos, pudemos explorar as semelhanças e diferenças em relação ao 

contato presencial e virtual com nossos respectivos alunos e como isso pode 

ter influenciado nossas visões e atuações docentes nessas modalidades de 

ensino-aprendizagem. Essa possibilidade de vivência do fenômeno que acabei 

por conquistar durante a pesquisa me leva a afirmar que esse contato, esse 

intercâmbio de ideias e de vivência é de extrema importância, pois compartilhar 

é muito enriquecedor para se repensar e se reconstruir a prática educativa e a 

vivência de modo geral.  

Uma das implicações mais relevantes da complexidade para a formação 

de professores é sua contribuição para o rompimento com a questão da 

linearidade, da fragmentação e do reducionismo na educação. Nesse sentido, 

pude perceber, por meio da interpretação realizada, que o professor Antonio 
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parece ter se transformado em um agente formador da consciência crítica a 

partir do momento em que despertou em seus alunos o engajamento e o 

compartilhamento, por meio da confiança na pessoa e na ambientação que ele 

também mostrou ter conquistado. Tudo isso se deu em associação ao cuidado 

de Antonio, justamente, por ter vivenciado o isolamento na docência, conforme 

discutido no capítulo de Interpretação. Ele soube dar tratamento crítico aos 

conteúdos trabalhados e vivenciou o fenômeno da auto-heteroecoformação 

tecnológica, indicando caminhos para que seus alunos buscassem sua 

autonomia, tornando-se pessoas, sujeitos do seu próprio processo de 

construção do conhecimento na modalidade a distância em que a ambientação, 

o sistema Moodle, se mostrou, na ação de professor e alunos, o meio 

ecologizado de atuação, permitindo a todos se verem como seres humanos 

compartilhando espaços de interação e não como professor e alunos 

trabalhando de forma linear, tendo conteúdos mecanicamente postados e 

fragmentadamente trabalhados.  

A EAD é uma modalidade de ensino-aprendizagem inegavelmente rica 

em possibilidades de ampliação do conhecimento. Cabe aos educadores 

adequarem-se a ela, interiorizá-la como parte enriquecedora de sua ação 

prático-pedagógica. Ela é mais uma possibilidade, sem a pretensão de 

substituir o professor em sua função como educador e orientador. Mesmo que 

a distância, a atuação do educador é essencial no processo de 

desenvolvimento da autonomia que todo educando deve buscar. Nesse 

sentido, posso afirmar que a formação tecnológica do professor Antonio se 

evidenciou pela ação desempenhada no curso em que atuou, sendo que 

proporcionar autonomia parece ter se revelado o grande objetivo da sua ação 

docente. Ele revelou querer que seu aluno se tornasse o grande agente de seu 

próprio conhecimento. 

Penso poder afirmar que a modalidade de ensino-aprendizagem a 

distância e ou semipresencial é uma possibilidade de construção colaborativa e 

ampliação do conhecimento e, em associação a uma visão complexa, é 

possível se levantar algumas reflexões e questionamentos fundamentais, que 

podem fazer parte da compreensão humana e do pensar docente. A exemplo 

disso, vejo como muito relevante que todo educador, presencial ou a distância, 

desobrigue-se do trabalho linear, que reduz a educação a fragmentos, que 
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separa elementos que são opostos, que exclui o erro, não trabalhando-o como 

elemento enriquecedor do processo de ensino-aprendizagem. Pelo que minha 

interpretação me mostrou, apreendo a relevância do educador assumir a 

tensão e a complementaridade existente entre os opostos, a fim de estabelecer 

diálogos que conduzam todos os participantes de uma interação social a uma 

verdadeira reflexão crítica acerca de funções e papéis a serem desenvolvidos 

na sociedade atual a partir da abertura de pensamento.  

Novos desafios, novas abordagens e novos olhares podem ser 

considerados por todo e qualquer profissional da educação devido às possíveis 

modificações a serem adotadas para novos espaços de ensino-aprendizagem 

que estão sendo abertos e para o novo aluno que está surgindo, visto como um 

sujeito, participante ativo e tecnológico. A esses profissionais, Morin (2005b, p. 

83) deixa um recado: “Não esqueça que a realidade é mutante, não esqueça 

que o novo pode surgir e, de todo modo, vai surgir”.  

O aluno de hoje traz consigo uma amplitude de conhecimento em 

relação às novas TIC, possibilitada pelos recursos tecnológicos presentes na 

realidade social cada vez mais democrática em termos de acessibilidade. No 

entanto, muitas vezes, como aprendiz, esse aluno não consegue compreender 

o uso de tais conhecimentos em prol da sua formação. Em seu auxílio aparece 

o educador, sujeito também aprendente, e que tem a responsabilidade de 

promover a construção compartilhada do conhecimento. 

Compreender que todo ser humano é parte de um todo maior 

representado pela espécie humana e, ao mesmo tempo, pela sociedade à qual 

pertence (Morin, 2007) é aprender a trabalhar com a imprevisibilidade, com a 

diversidade, rediscutindo e reconstruindo possibilidades de desenvolvimento, 

num movimento de consciência em transformação e em evolução.  

De uma perspectiva da complexidade, uma formação docente integral 

deverá ser transdisciplinar, promotora de mudanças e de transformação. Está 

na hora de se preocupar, também, com os processos internos, auto-

organizadores e complexos do sujeito docente para o desenvolvimento de 

todas as suas dimensões como ser humano. Em minha pesquisa, pude 

perceber que, ainda que a formação do professor Antonio, participante desta 

pesquisa, se restrinja a uma realidade particular, essa característica de 

formação pode permitir uma reconstrução da sua prática pedagógica e também 
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poderá auxiliar outros professores a refletir, a (se) questionar e a se 

desenvolver no seu processo de auto-heteroecoformação tecnológica. 

O que vislumbro, também, como contribuição muito relevante de minha 

pesquisa é que, seguindo a visão da complexidade (Morin, 2005a, 2005b, 

2005c) e da auto-heteroecoformação (Freire, M.M, 2009), ao formar-se (auto), 

o professor contribuiu para a formação dos outros sujeitos, que compartilharam 

o espaço social com ele (hetero), além de contribuir para que o ambiente 

Moodle (eco) como espaço ecologizado se formasse, se estabelecesse e se 

organizasse. Dessa forma, cada um dos três eixos complementares da auto-

heteroecoformação, sem se separar uns dos outros, mas ao mesmo tempo de 

forma autônoma, se expandiu e alcançou novos horizontes. 

De um modo geral, apreendo que o professor participante desta 

pesquisa passou por um processo significativo de transformação pessoal 

(auto), vivenciando um processo circular e recursivo que incidiu e incidirá 

diretamente nos âmbitos social (hetero), representado pelo contexto social em 

que ele está inserido mais diretamente, e planetário (eco) numa relação de 

causa e efeito, em que o efeito realmente retroagiu e retroagirá sobre a causa e 

sobre si, também seguindo um processo circular e recursivo.  O professor 

Antonio, inserido em seu contexto, parece ter contribuído para que seus alunos 

pudessem ampliar seu conhecimento sobre como se estrutura o processo de 

ensino-aprendizagem na modalidade a distância na medida em que mostrou a 

eles, por exemplo, que não era colando respostas de seus colegas que eles 

aprenderiam o conteúdo. A atitude do professor em relação ao acontecido, 

conforme mostrado na interpretação, se revelou uma possibilidade de reflexão 

para que a participação desses alunos em outros cursos, seja presencial ou a 

distância, se faça de uma maneira mais amadurecida, crítica, engajada e 

autônoma, num processo característico da realidade em que estamos todos 

inseridos.  

Sob a perspectiva da complexidade, apreendo, pelos textos 

interpretados, que o novo educador tecnológico, por exemplo, deve ser um 

cuidador dos alunos como grupo e em sua individualidade, como sujeitos 

únicos, auxiliando-os e orientando-os em sua formação como sujeitos 

conectados com as tecnologias da informação e comunicação. 
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Penso poder afirmar que o meu objetivo nesta investigação, descrever e 

interpretar o fenômeno auto-heteroecoformação tecnológica experienciada por 

um professor atuante na plataforma Moodle sob a perspectiva da complexidade 

foi atingido e a minha pergunta de pesquisa respondida, conforme discutido no 

capítulo de Interpretação.  

Ao olhar retrospectivamente para este estudo, apreendo que ele pode 

oferecer algumas implicações interessantes para a formação tecnológica. Ele 

pode se tornar um condutor de reflexão, questionamento e contribuição social 

na implantação de novos cursos e programas que utilizem recursos 

tecnológicos na medida em que trata de formação tecnológica, de auto-

heteroecoformação tecnológica de um professor atuante no sistema Moodle. 

Esse sistema precisa ser ainda mais explorado e adequadamente mais 

utilizado, visto que, pelo que minha interpretação revelou, ele se mostra 

bastante rico e interessante devido às diferentes possibilidades de utilização 

dos recursos oferecidos.  

Uma das maiores riquezas que pude vivenciar nesta pesquisa foi 

perceber que um entusiasmo pessoal com a modalidade a distância como meio 

dinâmico de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem que me 

motivou a realizar esta pesquisa é compartilhado por outros profissionais, a 

exemplo do que pude apreender ao interpretar os textos do participante. 

Embora possa parecer que possuo uma visão entusiasta a respeito do 

sistema Moodle e da modalidade a distância, assevero que tenho consciência 

de que muito há de ser repensado e reorganizado para uma utilização mais 

adequada e pertinente desse recurso tecnológico. Gostaria de esclarecer que 

tenho convicção de que não é o sistema em si, mas a ação de cada um dos 

participantes de uma interação social que, realmente, pode fazer a diferença na 

Educação, independente da modalidade de ensino-aprendizagem em que 

estejam vivenciando a experiência ou do recurso tecnológico que possam 

adotar. Para isso, a formação do professor, entendida nesta investigação como 

o grande promotor de interação, motivador e provocador de reflexões e 

questionamentos, é essencial.  

É muito relevante, também, considerar que o ser humano está vivendo 

um momento de profunda crise de sentido em função da modificação da 

relação presencial de contato entre professor e aluno e da inovação trazida 
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pelo contato virtual entre eles, dada a relevância do período atual. 

Notadamente, aos profissionais de educação é necessária a tomada de nova 

postura, reflexiva e crítica, estando abertos aos novos desafios para a 

formação do professor em geral e às modificações necessárias de abordagens 

educacionais adotadas para novos espaços de ensino-aprendizagem. Nos 

últimos anos, modificações significativas estão acontecendo na educação e, 

por isso, será necessária uma reformulação do que se entende hoje como 

ensino-aprendizagem, buscando novos olhares para a formação e atuação 

docente, seja presencial ou a distância. A modalidade a distância, por exemplo, 

necessita ser compreendida a partir do entendimento de que, ao mesmo tempo 

em que distancia os participantes da interação social fisicamente, pode 

proporcionar uma proximidade maior de contato individualizado, de pessoa a 

pessoa, o que aumenta a responsabilidade e o compromisso de todos, 

professor e aluno. 

Ao tecer estes últimos fios de reflexão sobre a auto-heteroecoformação 

tecnológica experienciada durante esta pesquisa não poderia deixar de retomar 

os fios de uma seda preciosa que me foram doados pelos professores-doutores 

das Bancas de Qualificação, que ao compartilhar comigo seu conhecimento, 

enriqueceram minha compreensão e, teceram junto comigo, direcionando o 

meu olhar a pontos relevantes de minha pesquisa, vista como a teia complexa 

que busquei estudar, que sozinha, eu não conseguiria ver.  

Essas pausas para reflexão vivenciadas junto a esses educadores 

constituíram parte importante do meu próprio processo de auto-

heteroecoformação tecnológica.  Percebo que nós vivenciamos momentos de 

heteroformação, que, embora não sendo genuinamente tecnológica, muito 

contribuíram para que a auto-heteroecoformação tecnológica do participante 

fosse reavaliada a partir do que os textos revelaram. Nesse sentido, por ter 

trazido novas possibilidades de reflexão e de considerações recursivas e 

complementares, é que a auto-heteroecoformação se mostra mais relevante, 

podendo se fortalecer como uma nova proposta de formação docente. Mesmo 

não vivenciando uma experiência, todo o contexto em que ela se dá traz 

possibilidades de ligação entre todo e partes de uma experiência, mesmo que 

vicariamente.  
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Pelo processo de auto-heteroecoformação tecnológica que tive a 

oportunidade de vivenciar junto ao participante, mesmo que somente como 

interlocutora, afirmo que a EAD pode se tornar uma grande fonte 

de desenvolvimento para a nossa sociedade, uma vez que ela abre espaço a 

toda e qualquer pessoa, que tenha possibilidade de acesso, e esteja desejosa 

de fazer uma nova leitura de mundo e expressar suas ideias e opiniões em um 

espaço social cada vez mais democrático. A cada um, também, cabe a 

responsabilidade, a reflexão e a criticidade ao receber e discernir informações, 

sabendo transformá-las em conhecimento pertinente (Morin, 2007). 

Apreendo uma necessidade de nos organizar a fim de saber aproveitar 

esse espaço já conquistado, o qual vem sendo, a cada momento, aprimorado 

para atender à Educação. Não vejamos a EAD como uma concorrente da 

atividade presencial. A maior vantagem da EAD é justamente a possibilidade 

de integração à modalidade presencial.  

Mais uma vez, a experiência aqui investigada me faz pensar que o que 

realmente precisamos como educadores é nos abrir a esse novo espaço, a 

essa nova possibilidade de docência efetiva e promissora, buscando vencer 

nossos próprios medos e pré-conceitos em relação à EAD. Cada vez mais me 

convenço da relevância da EAD para a formação de um cidadão mais proativo, 

participativo, pesquisador autônomo e também responsável por uma sociedade 

menos injusta. 

Fundamentalmente, termino esta etapa de estudo ciente de que é o 

nosso discurso como verdadeiros educadores e o nosso exemplo como 

sujeitos plenos, integrais, participativos, ativos, abertos ao diálogo e à 

criticidade que incentivará nossos alunos a assumirem a EAD como mais um 

espaço para compartilharmos conhecimento. Com esse pensamento, busquei 

apontar implicações e contribuições que creio que esta investigação possa ter 

trazido à auto-heteroecoformação tecnológica de docentes, especialmente no 

que concerne a uma tessitura complexa entre tecnologia e educação. 

Agora que minha teia complexa, construída neste estudo, a partir do 

meu olhar hermenêutico-fenomenológico, aliado à visão complexa, está 

aparentemente terminada, retomo a epígrafe que utilizei para iniciá-lo, 

resgatando as palavras de Morais (2008a, p. 64) as quais percebo como 

grande respaldo ao pensamento que desenvolvi durante este estudo: 
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[...] é necessário ir além do conhecimento linear, superficial, 
fragmentado e ordenado, se realmente pretendemos conhecer 
verdadeiramente alguma coisa nesse mundo, pois os 
fenômenos complexos são multidimensionais, tal como é o ser 
humano em seu processo de conhecer, aprender, viver e 
conviver. 
 

 

Por querer compreender o ser humano de forma ampla e complexa, teci 

fios que podem parecer tênues na sua aparência, mas são robustos em sua 

essência, entre a auto-heteroecoformação tecnológica e a abordagem 

hermenêutico-fenomenológica. Realizando a descrição e a interpretação dos 

temas constituintes da essência do fenômeno pesquisado, conforme a 

abordagem hermenêutico-fenomenológica, permiti a mim conhecer mais 

adequadamente os três eixos complementares da auto-heteroecoformação que 

sempre estão imbricados na formação docente. Entendo que essas teorias 

podem caminhar juntas num entrelaçar de seus elementos constituintes para 

uma nova proposta de vislumbramento da formação docente. Do mesmo modo, 

a tessitura entre elas e a complexidade, unindo partes e todo, se constitui numa 

lente poderosa que permite, a quem estiver disposto, olhar de modo especial 

para uma experiência vivida e perceber nela, suas características identitárias 

que a fazem especial em sua singularidade como única e como parte de um 

todo maior que abarca toda e qualquer experiência humana na sociedade 

atual.  

Olhando, mais uma vez, retrospectivamente, para o contexto deste 

estudo, posso dizer que foi muito grande a minha vontade de trazer 

contribuições relevantes para a formação docente, em especial, para a 

formação tecnológica de professores para uma melhor compreensão da 

ambientação Moodle. No meu entender, a originalidade de minha pesquisa 

relaciona-se ao fato de ter sido realizada a partir do viés da complexidade, sob 

a perspectiva de Morin (2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2007, 2008), em 

associação com uma visão inédita de formação para a Linguística Aplicada: a 

auto-heteroecoformação tecnológica, sob a perspectiva de Freire, M.M. (2009).  

Com esta pesquisa vislumbrei colaborar para que a auto-

heteroecoformação (Freire, M.M., 2009) possa ser compreendida como uma 
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nova perspectiva para a formação docente e, em especial, para que outras 

pesquisas e pesquisadores das áreas de Linguística Aplicada e de Educação 

possam conhecê-la e utilizá-la em futuros trabalhos que estejam relacionados à 

formação de professores, uma vez que ela trata o saber como um 

conhecimento tecido em conjunto e de forma articulada, sendo uma 

compreensão da função docente bastante adequada para a sociedade 

complexa, na qual todos estamos inseridos. 

Assim como foi para mim, espero que esta investigação se torne fonte 

de inspiração para novos começos e novos estudos sobre experiências vividas 

e desafios a serem vencidos na modalidade a distância e que a teia complexa 

aqui construída possa capturar outros pesquisadores que queiram se 

enveredar por seus fios e construir um novo olhar, uma melhor compreensão 

da formação docente e da Educação, tão necessárias nessa era planetária. 
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Anexo 2 – Orientações NEAD 1. 

Informativo 01-06/08 
18/06/2008 

 
Aos Coordenadores e Professores  
 
Prezados Coordenadores e Professores da XXX, 
Com alegria passo a todos algumas informações sobre o NEAD e a sua ação junto aos coordenadores e 
professores da nossa instituição. 
 
I – IDENTIDADE 
 
Núcleo de Educação a Distância - NEAD  – Criado pela Portaria 01/2002 é identificado como 
o núcleo responsável pela criação, implementação, qualificação, acompanhamento e avaliação 
contínua de ações em EAD (Educação a Distância) na XXX,  
 
A XXX dentro do que preconiza o Decreto Federal 5.622 de 19/12/2005 entende a educação a 
distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares e/ou tempos diversos. 
A concepção de educação a distância na XXX é calcada na crença e na necessidade de uma 
re-elaboração dos modelos de ensino/aprendizagem conforme exigências da sociedade atual, 
chamada sociedade da informação, marcada pelo uso de tecnologias de informação e 
comunicação (TICs). Por isso deseja-se ampliar e aprofundar uma educação que se faça com 
humanismo e tecnologia. 
 
II – MISSÃO 
Organizar e disseminar a cultura de Educação a Distância na XXX e na comunidade, 
projetando, implementando e gerenciando os recursos necessários ao processo de ensino-
aprendizagem não presencial, garantindo o desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo 
educativo na modalidade semi-presencial e a distância, por meio de ações didático-
pedagógicas e administrativas adequadas.  
 
III – OBJETIVO 
3.1 - Desenvolver, implementar, qualificar, acompanhar e avaliar de forma contínua as ações 
de EAD na XXX,  
3.2 - Colaborar com os coordenadores de cursos presenciais na dinamização da EAD em todos 
os cursos de graduação da XXX conforme previsto na Portaria No. 4.059, de 10/12/2004 
publicada no DOU em 13/12/2004, seção 1, p. 34 

3.3 - Capacitar o corpo docente da XXX para o uso apropriado do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (plataforma Moodle®), e demais ferramentas destinadas a este tipo de 
modalidade educacional.  

3.4 - Orientar coordenadores de cursos e professores no projeto instrucional e também 
elaboração do material didático a ser utilizado na EAD. 

3.5 - Oferecer todo suporte necessário para a criação e promoção de cursos livres e de 
extensão que possam atender às necessidades do mercado e da comunidade.  

3.6 - Ser referência de legislação atualizada no que se refere a EAD e preparar a instituição 
para a implementação do curso de Biblioteconomia a Distância quando aprovado pelo MEC. 

IV - METAS 
4.1 - Capacitar todos os professores da XXX para o uso adequado do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (plataforma Moodle®) até 30/12/2008. 
4.2 – Capacitar todos os alunos da XXX para o uso adequado do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (plataforma Moodle®) até 30/12/2008 
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4.3 - Orientar e oferecer o suporte necessário a todos os professores que desejarem utilizar os 
20% de EAD nos cursos presenciais. 
4.4 - Orientar e oferecer o suporte necessário a todos os que desejarem criar cursos livres e de 
extensão oferecidos pela XXX. 
4.5 - Manter um ambiente de interação permanente sobre EAD no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (plataforma Moodle®) da XXX. 
4.6 – Desenvolver modelos/padrões, baseados em características institucionais, para mídia on-
line e impressa.  
4.7 - Preparar toda a estrutura necessária no Ambiente Virtual de Aprendizagem (plataforma 
Moodle®), para que os professores possam ofertar EAD em até 20% de sua carga horária. 
4.8 - Gerenciar o conteúdo de EAD, a ser postado pelos professores, no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (plataforma Moodle®), garantindo forma e ferramentas adequadas.  
4.9 - Estruturar o núcleo de forma a termos ambiente, equipamento e pessoas adequadas ao 
trabalho de EAD a ser desenvolvido. 
4.10 – Realizar pesquisa com todos os alunos da XXX para coletar informações sobre hábitos 
de utilização de tecnologia de informática para fins educacionais. 
 
V – ESTRATÉGIAS 
5.1 – Para capacitar os professores e alunos  da XXX para o uso adequado do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (plataforma Moodle®) até 30/12/2008, faremos reuniões de 
esclarecimento e motivação com todos os coordenadores, professores e alunos, promovendo 
em seguida diversos cursos de capacitação ao longo do ano. 
5.2 – Para orientar e oferecer o suporte necessário a todos os professores que desejarem 
utilizar os 20% de EAD nos cursos presenciais, e os que desejarem criar cursos livres e de 
extensão, utilizaremos já na capacitação as primeiras orientações práticas e em seguida 
acompanharemos de forma presencial e a distância todos os que desejarem. 
5.3 – Criaremos um ambiente de interação permanente sobre EAD no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (plataforma Moodle®) da XXX onde coordenadores, professores e alunos 
poderão compartilhar sugestões, dificuldades e avanços na vivência de EAD na XXX, bem 
como manter um canal sempre atualizado sobre EAD para que todos possam sempre 
consultar. 
5.4 – Para desenvolvermos os modelos/padrões de material a ser postado no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (plataforma Moodle®), o NEAD disponibilizará um profissional que 
prioritariamente cuidará desta parte.  
5.5 – Para prepararmos toda a estrutura necessária no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(plataforma Moodle®) e gerenciarmos o conteúdo de EAD a ser postado pelos  professores 
que desejam ofertar EAD em até 20% de sua carga horária, utilizaremos dos recursos 
humanos do NEAD e do resultados de reuniões e conversas com coordenadores e professores 
sobre as suas reais necessidades no ambiente virtual. 
5.6 – Para estruturarmos o núcleo de forma a termos ambiente, equipamento e pessoas 
adequadas ao trabalho de EAD a ser desenvolvido, elaboraremos até 01/07/2008 um projeto 
próprio.  
 
VI – OS DESAFIOS DA EAD PARA A XXX 
6.1 – Mudança de mentalidade. 
Ofertar educação a distância para alunos significa antes de tudo termos em nós a EAD, se a 
instituição, o corpo docente e técnico não tiver isso dentro de si como algo importante e 
fundamental a ser ofertado ao aluno, não conseguiremos. 
É preciso que todos tenham uma nova consciência de educação, tenham claro e internalizado, 
que a educação a distância faz a diferença na educação. A EAD não pode ser encarada como 
um modismo, como um elemento de concorrência, como algo para se ganhar dinheiro. A EAD 
deve existir para EDUCAR MELHOR nossos destinatários, para responder às suas 
necessidades hodiernas, para que possamos cumprir com nossa Missão, nossos objetivos e 
metas. 
Isto exige de todos uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma, é preciso 
enxergar a educação com um novo olhar. 
 
6.2 – Capacidade técnica. 
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Não é possível ofertar EAD se não temos capacidade técnica, se não detemos o conhecimento 
necessário para realizar o que nos propomos, se não temos equipamento para implementar a 
tecnologia necessária para esta ação. 
Isto implica que a Instituição possa investir em tecnologia, em equipamento adequado, em 
infra-estrutura. Isto implica em que docentes e equipe técnica saiba como usar esta tecnologia, 
esteja habilitado, sejam capazes de produzir a partir destes meios. 
 
6.3 . Capacitação contínua. 
A velocidade com que a tecnologia avança e muda é incrível, por isso todos os que trabalham 
com EAD precisam de contínua capacitação, o tempo todo. Não é possível achar que aprender 
a usar o Moodle é suficiente para ofertar EAD; o Moodle é apenas a sala de aula, ao 
compararmos o Moodle com uma sala de aula presencial, podemos dizer: se não soubermos 
entrar e sair da sala, usar mesa, cadeiras, quadro, interruptor etc, não podemos usar a sala, 
mas uma vez que entramos na sala  é preciso saber o que fazer nela. O conteúdo, a forma, a 
metodologia, o contato com os alunos, o entusiasmo do professor... tudo isso é o que vai definir 
o sucesso ou o fracasso da EAD. Entrar na sala é só o começo, o duro é permanecer nesta 
sala educando 24 horas por dia, um a um de nossos alunos. Este é o desafio. Para isso 
precisamos de capacitação. 
 
6.4 . Motivação 
A EAD é nova, acabou de chegar, e embora já haja milhões vivendo esta realidade, ainda é 
preciso saber motivar-se e motivar os demais. A EAD exige de professores e alunos que sejam 
autônomos, responsáveis, cumpridores de metas, de datas, de horários; exige que se leia 
muito, que se reflita sobre o que se lê, que se tenha senso crítico sobre tudo; convenhamos 
nossos alunos e até alguns professores estão longe disto tudo. Por isso é preciso motivação, 
contínua, constante. Quando os resultados começarem a aparecer ficará mais fácil, mas até 
que estes resultados venham é preciso motivar, motivar, motivar. 
Mas quem motiva quem? 
Gosto de pensar a motivação, como um MOTIVO PARA A AÇÃO. Partindo deste ponto de vista 
é possível entendermos que a o motivo para a ação de todo professor é a educação dos seus 
alunos, por isso, para que esta educação seja bem sucedida é preciso de Motivação. Neste 
processo de motivação a Educação deve ser a grande motivadora de todos, o motivo da ação 
de todos os que estão envolvidos no processo de ensino/aprendizagem, a educação deve 
motivar  especialmente a instituição, que precisa acreditar na EAD e por isso esforçar-se para 
implantá-la com todas as suas forças, crenças e meios. Uma vez a instituição motivada é hora 
dela motivar o seu núcleo de EAD; aqueles que trabalham no NEAD devem receber da 
instituição toda motivação, apoio, suporte e infra-estrutura para que possa realizar a Missão da 
Instituição, possa atingir os objetivos e metas da instituição. O NEAD é o disseminador da 
motivação que recebe da instituição, é sua responsabilidade motivar coordenadores, 
professores, alunos, departamentos, setores... para que percebam a EAD com toda a sua 
importância, eficiência e eficácia. Os coordenadores de cursos são por sua vez um grupo 
indispensável neste processo motivacional, pois eles são o grande elo entre professores, 
alunos e EAD. Um coordenador motivado, motiva seu grupo docente e discente, um 
coordenador desmotivado é uma porta fechada que estrangula o processo da EAD em seu 
curso, não se pode ir longe quando o coordenador não acredita e não se sente motivado. Os 
professores são a chave mestra para o sucesso da EAD, se eles estão motivados, motivarão 
seus alunos e alunos motivados são sempre sucesso na educação em EAD. Nosso objetivo 
principal é termos alunos motivados, para isso é necessário que toda a cadeia hierárquica 
esteja motivada. Todos motivados levarão a EAD ao sucesso.  
 
6.5. Acesso 
O Brasil está atingindo 500 milhões de usuários de computadores, tem sido um dos países que 
mais cresceu neste setor nos últimos 5 anos. Contudo ainda tem muita gente sem acesso a 
computadores e a especialmente a Internet.  
O acesso é ainda um dos grandes desafios para EAD no Brasil, isto se reflete também na XXX.  
O nosso desafio é pois oferecermos acesso a quem não tem. Mas afinal quem exatamente não 
tem acesso? É nossa meta fazermos uma pesquisa com todos os nossos alunos para 
precisarmos bem quem são os nossos alunos sem acesso a computador e a internet.  
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Anexo 3 – Informações Gerais: Curso de Capacitação para Professores 

MOODLE PARA PROFESSORES 
 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CURSO 
 

Este é um curso de 40 horas aproximadamente que pretende qualificar o professor para que possa utilizar 
o Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem, seja para aula em EAD, seja para suporte presencial. 

  
Objetivos: 
Qualificar o professor para que possa utilizar as principais ferramentas do Moodle. 
Capacitar o professor para que monte sua disciplina no ambiente virtual e possa assim disponibilizar o 
conteúdo de suas aulas para acompanhamento de seus alunos. 

  
Público Alvo: 
Professores da XXX, interessados em utilizar o Moodle como ferramenta educativa para EAD ou APOIO 
PRESENCIAL. 

  
Requisitos: 
O participante do curso deve saber navegar na Internet com certa habilidade e ter acesso a mesma pelo 
menos uma hora por dia durante 22 dias. 
Ter acesso a um computador com áudio. Há vários vídeos para os quais são indispensáveis o áudio. 
 
Metodologia: 
Curso 100% a distância feito no ambiente virtual Moodle. 
80% do curso é totalmente prático, você aprende fazendo. 
20 % do curso é teórico, possibilitando armazenagem de um vasto conteúdo sobre o moodle e a educação 
a distância. 
   
Conteúdo Programático Teórico: 
Moodle 

• O que é o Moodle? 
• Principais Características do Moodle. 
• Construtivismo, Construcionismo 

Educação a Distância - EAD 
• O que é EAD? 
• Características da EAD 
• O educador em EAD 
• O educando em EAD 
• Vantagens e desvantagens da EAD 

Conteúdo Programático Prático: 
As principais ferramentas do Moodle 
 
Recursos para construção de uma disciplina e postagem de material didático para o aluno: 

• Inserir um Rótulo 
• Inserir uma página Web 
• Inserir um vídeo 
• Inserir uma imagem 
• Inserir um áudio 
• Inserir um link 

Atividades para interação com os Alunos: 
• Forum 
• Chat 
• Diário 
• Glossário 
• Questionário 
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• Envio de Arquivo Único 
• Modalidade Avançada de Arquivo 

  
CRONOGRAMA  

 
De 17/01 a 23/01  INSCRIÇÃO 
  
24/01 – Início do Curso 
  
De 24 a 31/01 – Módulo Teórico 

• O que é o Moodle? 
• Principais Características do Moodle. 
• Construtivismo, Construcionismo 

Educação a Distância - EAD 
Concepções de EAD - VISÃO GERAL DA EAD 

• O que é EAD? 
• Características da EAD 
• O educador em EAD 
• O educando em EAD 
• Vantagens e desvantagens da EAD 

AVALIAÇÃO 
• Avaliação Presencial 
• Avaliação em EAD 
• Avaliar é uma Arte 

  
De 01/02 a 07/02 – Módulo Prático – 1 – As principais ferramentas do Moodle 
 
Recursos para construção de uma disciplina e postagem de material didático para o aluno: 

• Inserir um Rótulo 
• Inserir uma página Web 
• Inserir um vídeo 
• Inserir uma imagem 
• Inserir um áudio 
• Inserir um link 

De 08/02 a 21/02 – Módulo Prático – 2  
Atividades para interação com os Alunos: 

• Forum 
• Chat 
• Diário 
• Glossário 
• Questionário 
• Envio de Arquivo Único 
• Modalidade Avançada de Arquivo 

De 22/02 a 24/02 – REVISÃO COMPLETA DA DISCIPLINA CRIADA 
·         Correções, adequações, sugestões do tutor 
·         Avaliação final do curso. 
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Apêndice A – Questionário(*) 

 
1. Dados pessoais: 
Nome:        Idade:      
 
2. Função / Disciplina (s) que leciona no Pronen: 
 
3. Você tem acesso ao computador: 
(    ) em casa 
(    ) na escola 
(    ) em outro local. Qual? _____________________________ 
 
4. O que motivou você (pessoal e profissionalmente) a começar a usar o computador? 
 
5. Que uso você (pessoal e profissionalmente) faz do computador? 
 
6. Com quê freqüência você usa o computador? 
(    ) todos os dias 
(    ) algumas vezes por semana 
(    ) uma vez por semana 
(    ) raramente uso 
O que poderia justificar sua opção acima? 
 
7.  Para quê você usa o computador? 
 
8.  Você acessa a Internet? 
(    ) todos os dias 
(    ) algumas vezes por semana 
(    ) uma vez por semana 
(    ) raramente uso 
 
9.  Como você usa a internet? 
 
10.  Quanto ao local de acesso à Internet: 
(    ) acesso da minha casa 
(    ) acesso do meu trabalho 
(    ) acesso da Lan House 
(    ) acesso de outros lugares. De onde? 
 
11.  Você já participou/costuma participar de comunidades virtuais? 
(    ) Sim. Qual/quais? 
Como foi/costuma ser essa experiência?  
(    ) Não. Por quê? 
 
12. Você já participou/está participando como aluno(a) de algum curso online? 
(    ) Sim. Qual/ quais?  
Como você descreveria essa experiência? 
(    ) Não. Por quê? 
Gostaria de participar de algum? De que tipo? 

Muito obrigada pela colaboração. 

(*) © Alvareli, 2009. 
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Apêndice B – Momento Reflexivo 1(*)  
 
Você participou do curso de capacitação para o uso da plataforma Moodle 
oferecido pela instituição? 
 
(     )  Sim 
 
Encontrou facilidades em ... 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Encontrou dificuldades em ... 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
Achou que faltou ... 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
Achou pertinente ... 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
(     )  Não.  
 
Você gostaria de ter participado?  Por quê? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Muito obrigada pela colaboração. 
 

(*) © Alvareli, 2009. 
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Apêndice C – Momento Reflexivo 2(*) 
 
 

A equipe do NEAD produziu um manual de orientações de acordo 

com o qual cada participante do corpo docente do Pronen tem funções 

essenciais pré-estabelecidas. Hoje, eu gostaria de conversar com você sobre 

essas funções e sobre como a sua ação efetivamente acontece, por favor. 

São funções do professor:  

a) Escrever com veracidade: como autor do conteúdo de uma determinada 

disciplina é responsável pela veracidade do que escreve, pela autoria do que 

escreve e por citar as fontes com os devidos créditos e direitos autorais; 

b) Apresentar os textos de forma agradável, clara, com linguagem adequada 

aos destinatários e para isso deve observar o manual do professor autor 

elaborado pelo NEAD da instituição; 

c) Responder às solicitações dos alunos; 

d) Motivar a participação dos alunos nos espaços de interação; 

e) Avaliar exercícios enviados pelos alunos; 

f) Mediar discussões no ambiente virtual. 

(*) © Alvareli, 2009. 
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Apêndice D – Momento Reflexivo 3 (*) 
 
 

1. Agora que você está atuando na plataforma Moodle, que contribuições um 

curso de capacitação na e para a plataforma pode trazer para a formação 

tecnológica de professores? 

 

 
2. Que contradições você tem experienciado no decorrer do curso que vem 

ministrando na plataforma Moodle? 

 
 
 

Muito obrigada pela colaboração. 
 

(*) © Alvareli, 2009. 
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Apêndice E – Momento Reflexivo 4 (*) 
 
 
Olá, amigo Antonio. 
Gostaria de pedir a você para comentar sobre os assuntos abaixo. Por favor, 
sinta-se à vontade para escrever livremente e saiba que todas as informações 
coletadas serão mantidas em sigilo. 
Muito obrigada pela grande ajuda. 
Abraço, 
Profa. Luciani. 
 
 
 
A plataforma Moodle: 
 
Os alunos: 
 
As atividades propostas: 
 
A realização das atividades por parte alunos: 
 
A sua atuação como orientador das atividades: 
 
Diferenças/semelhanças entre sua atuação como professor presencial e 
professor à distância: 
 
 

(*) © Alvareli, 2009. 
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Apêndice F – Momento Reflexivo 6 (*) 
 
 
Olá, amigo Antonio. 
Novamente volto a pedir sua ajuda.  
Você poderia, por favor, responder às perguntas abaixo. Embora sejam muito 
próximas às que fiz anteriormente, não as veja como uma checagem. Sinta-se 
a vontade ao respondê-las. 
Muito obrigada, 
Abraço, 
Luciani. 
 
 
 
1. Para você, o que significa ou significou ministrar aulas a distância?  
 
 
2. Para você, o que significa ou significou ministrar aulas a distância utilizando a 
plataforma Moodle? 
 
 
3. Que diferenças percebe entre as aulas presenciais e as aulas a distância, 
ministradas através plataforma Moodle, no que se refere a: 
 
 
 (a)     ao papel/funções do professor/tutor?  
 
  
       (b)     ao papel e desempenho dos alunos? 
  
 
 
4. Que vantagens e/ou desvantagens as aulas no Moodle apresentam? 
 
 
 
5. Se você pudesse escolher, qual você preferiria: ministrar aulas presenciais ou 

aulas a distância utilizando o moodle? Por quê? 
 
 

(*) © Alvareli, 2009. 
 


