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O homem, dizíamos, para compreender os fatores dos quais é 
constituído, deve partir do presente. […] Se percebo agora os fatores de 
minha experiência de homem, posso projetar-me no passado e descobrir 
os mesmos fatores reconhecíveis nas páginas de Homero ou dos 
filósofos eleáticos ou de Platão ou de Virgílio ou Dante: e isto 
confirmará a grande unidade da estirpe humana e se tornará realmente 
experiência de civilização que cresce e se enriquece. 

Luigi Giussani 
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RESUMO 

A tese consiste em pesquisa na área de Educação do Programa Interdisciplinar de Pós-

Graduação Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Trazemos a necessidade de se promover uma formação continuada de professores que favoreça 

a religação de saberes, apontando a potência que as tecnologias da informação e comunicação 

podem e devem fomentar no trabalho e na aprendizagem colaborativa e em rede. Para tanto, 

investigamos como espaços de formação continuada em redes de colaboração virtuais e 

internacionais podem contribuir para uma práxis REconectiva docente na cultura digital, 

entendida como uma ação que leve em conta a necessidade de experiências de imersão para 

apropriação de uma cultura da conexão, própria do ciberespaço que permita a apropriação 

pedagógica de recursos digitais e promover mudanças nas práticas docentes de professores 

envolvidos em contextos digitais de aprendizagem. Procuramos apreender, a partir dos estudos 

correspondentes à conceituação de sociedade da conexão e do conhecimento, redes de 

colaboração, cultura digital, formação docente no ensino superior, os principais pressupostos 

teóricos com a finalidade de construir um cenário para a análise de uma experiência de 

formação continuada online em rede de colaboração internacional para professores do ensino 

superior. O ambiente virtual de aprendizagem se configurou como o lugar da experiência 

imersiva do grupo de professores, que construiu e implementou de forma colaborativa o curso 

Metodologias para a Qualidade do Ensino online. Procedemos com levantamento de dados 

acerca da experiência do grupo formador analisando os registros do ambiente virtual onde 

aconteceu a experiência por meio das reuniões de trabalho online em videoconferências que 

nos permitiu construir o cenário por meio dos diálogos estabelecidos pelo grupo. Nossa 

pesquisa se dedicou a identificar o ciberespaço como lugar de aprendizagem, bem como 

estabeleceu um diálogo sobre a necessidade de que a formação docente continuada, em especial, 

para professores online, aconteça de forma colaborativa e com experiências horizontais de 

imersão. A análise da experiência do grupo formador nos permitiu traçar um percurso sobre a 

importância e a efetividade das redes de colaboração em processos de formação de professores, 

da possibilidade de apropriação de ambientes virtuais de aprendizagem e, ainda de identificar 

deslocamentos em direção a novas práticas docentes, ou seja, ao desenvolvimento de práxis 

REconectiva docente nova a partir da experiência de imersão na rede de colaboração e na 

participação no curso online em que os espaços virtuais se tornaram espaços de formação 

coletiva. 

Esta investigação pôde apresentar a problemática da formação docente sob uma perspectiva 

contemporânea, buscando elementos que pudessem impulsionar o que denominamos de práxis 

REconectiva docente enquanto ação transformadora e, lançamos um olhar especial para a 
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formação do professor online. Como meio de desenvolvimento desta forma de capacitação 

docente apresentamos uma experiência de colaboração em rede virtual internacional, como um 

exemplo de iniciativas que se apresentam em nosso cenário educacional e que, por propiciarem 

experiências de imersão, consideramos mais adequadas às necessidades atuais de formação 

continuada de professores para contextos virtuais de aprendizagem no ensino superior. A 

investigação sobre a experiência do grupo formador nos permitiu traçar um percurso sobre a 

importância e a efetividade das redes de colaboração em processos de formação de professores, 

da possibilidade de apropriação de ambientes virtuais de aprendizagem e, ainda de identificar 

deslocamentos em direção a novas práticas docentes, ou seja ao desenvolvimento de práxis 

REconectivas docentes em espaços de formação coletiva.  

Palavras-chave: Práxis REconectiva docente. Redes de Colaboração. Formação Continuada 

de Professores. Ensino Superior. 
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ABSTRACT 

This dissertation consists of a research in the field of Education effected in the interdisciplinary 

Postgraduate Program of Education, Art, and History of Culture at Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (UPM). We present the need to promote a continuous education of teachers that favors 
the reconnection of knowledge, pointing out the power that information and communication 

technologies can and should foster at work and in collaborative and networked learning. Therefore, 
we investigate how spaces of continuous training in virtual and international collaboration networks 

can contribute to a REconective teaching praxis (praxis REconectiva docente) in the digital culture, 

understood as an action that takes into account the need for immersive experiences for the 
appropriation of a  connective cyberspace culture that allows the pedagogical appropriation of 

digital resources and promotes changes in the teaching practices of teachers involved in digital 
learning contexts. We seek to understand the conceptualization of connection and knowledge 

society, collaboration networks, digital culture, teacher training in higher education, the main 

theoretical assumptions in order to build a scenario for the analysis of a  continued online training 
experience in an international collaboration network for higher education teachers.  
The virtual learning environment became the place of the immersive experience of the group 

of teachers, who built and implemented a collaborative course, “Methodologies for the Quality 

of online Education” (Metodologias para a Qualidade do Ensino online). We proceeded with 

data collection about the experience of the group, analyzing the records of the virtual 

environment where the experience happened through the online work meetings in 

videoconferences that allowed us to construct the scenario through the dialogues established by 

the group. Our research focused on identifying cyberspace as a place of learning, as well as 

establishing a dialogue about the need for continued teacher training, especially for online 

teachers, to take place in a collaborative way with horizontal experiences of immersion. The 

analysis of the experience of the group allowed us to trace the importance and effectiveness of 

collaboration networks in teacher training processes, the possibility of appropriation of virtual 

learning environments and also to identify dislocations towards new teaching practices, that is, 

to the development of REconective teaching praxis from the experience of immersion in the 

network of collaboration and participation in the online course in which the virtual spaces have 

become spaces of collective formation. 

This research was able to present the problem of teacher training from a contemporary 

perspective, looking for elements that could impel what we call the REconective teaching 

praxis as transformative action, and we launched a special look at the online teacher training. 

As a means of developing this form of teacher training we present an experience of 

collaboration in an international virtual network, as an example of initiatives that are presented 

in our educational scenario and that, because they provide immersion experiences, we consider 
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more adequate to the current needs of continuing education of teachers for virtual contexts of 

learning in Higher Education. The research on the experience of the trainer group has allowed 

us to trace the importance and effectiveness of collaboration networks in teacher training 

processes, the possibility of appropriation of virtual learning environments and also to identify 

dislocations towards new practices teachers, that is to the development of praxis REconectivas 

teachers in spaces of collective formation. 
  

Keywords:  REconective teaching Praxis. Collaborative Network. Continued Teacher 

Education. Higher Education. 

 

 

 

  

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


12 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO.....................................................................................................................................13 

1. EM QUE MUNDO VIVEMOS? A SOCIEDADE DA CONEXÃO E DOS 
CONHECIMENTOS........................................................................................................................... 28 
1.1. DE QUE CONHECIMENTO ESTAMOS FALANDO? .......................................................... 28 
1.2. A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E DA CONEXÃO .................................................. 35 
1.3. O PENSAMENTO COMPLEXO PARA RELIGAÇÃO DE SABERES NA CULTURA DA 
CONEXÃO ............................................................................................................................................ 41 
1.4. REDES DE COLABORAÇÃO PARA LIGAÇÃO DE SABERES ......................................... 48 
2.1. EDUCAÇÃO CONTINUADA NO ENSINO SUPERIOR: A DOCÊNCIA E A SUA 
PRÁTICA NA CONTEMPORANEIDADE .......................................................................................... 53 
2.2. FORMAÇÃO CONTINUADA PARA UMA PRÁXIS DOCENTE COLABORATIVA ........ 59 
2.3. OS SABERES EM REDE E O PROFESSOR COMO SUJEITO DA EXPERIÊNCIA .......... 65 
2.4. O PROFESSOR ONLINE E OS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM COMO 
ESPAÇOS COLABORATIVOS DE FORMAÇÃO EM REDE ........................................................... 70 
3. O CURSO METODOLOGIAS PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ONLINE: 
EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA EM REDE DE COLABORAÇÃO 
INTERNACIONAL ............................................................................................................................... 78 
3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO ................................................................................. 78 
3.2. REDE DE COLABORAÇÃO INTERNACIONAL: CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO 
COLETIVO EM FORMAÇÃO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR ............................................... 82 
3.3. PERCURSO METODOLÓGICO ............................................................................................. 85 
3.4. A OFERTA DAS TRÊS EDIÇÕES DO CURSO: ASPECTOS GERAIS ............................... 86 
4. A EXPERIÊNCIA DO CURSO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DOCENTE 
CONTINUADA EM CONTEXTOS VIRTUAIS .................................................................................. 99 
4.1. REDE DE COLABORAÇÃO: ESPAÇOS VIRTUAIS COLABORATIVOS PARA A 
CONSTRUÇÃO DE LUGARES DE APRENDIZAGEM .................................................................. 106 
4.2. INTERAÇÃO, INTERATIVIDADE EM AMBIENTES VIRTUAIS: O CURSO 
INTERNACIONAL METODOLOGIAS PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ONLINE COMO 
O “LUGAR” DA APRENDIZAGEM ................................................................................................. 118 
4.3. PRÁXIS RECONECTIVA DOCENTE: A EXPERIÊNCIA DA REDE VIRTUAL DE 
FORMAÇÃO COLABORATIVA ....................................................................................................... 130 
4.4. APRENDER E ENSINAR EM CONTEXTOS VIRTUAIS DE FORMA COLABORATIVA:  
POSSIBILIDADE DE UMA PRÁXIS RECONECTIVA DOCENTE ............................................... 146 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................... 157 
 
  

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


13 
 

INTRODUÇÃO 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, 
o que nos toca. Não o que se passa, não o que 
acontece, ou o que toca. 

Jorge Larrosa 
 

Ao iniciar esta trajetória, procuro lançar um olhar sobre as minhas memórias, para 

estabelecer um diálogo com as experiências vividas ao longo da minha vida. Fatos e 

acontecimentos familiares e acadêmicos determinaram a construção da minha identidade, 

aquilo que sou e das convicções que adquiri por essas experiências.  

Em minha busca por evocar fatos e acontecimentos importantes, lembro-me de minha 

infância – quando ainda não existiam microcomputadores, tablets, Internet, canais do Youtube 

e todas as linguagens tecnológicas hoje disponíveis para uso das crianças -, numa casa em que 

não existia televisão (que era o ápice em tecnologia audiovisual da época), nem muitos 

brinquedos, minha irmã gêmea e eu vivíamos curiosas por um mundo a ser descoberto. Os 

recursos disponíveis para essa viagem eram os gibis e os livros de histórias que faziam com que 

minha irmã e eu nos transportássemos para diversos lugares do mundo e vivêssemos histórias 

e fantasias sem sair de casa. Sem saber ainda ler, os quadrinhos nos reportavam a histórias que 

mamãe e papai liam para nós e, depois, a partir daquelas primeiras impressões, as imagens 

tomavam outros rumos, nós criávamos nossas próprias histórias, ressignificando aquela 

realidade que era apresentada a nós. A criatividade se expandia nas novas histórias, nas músicas 

inventadas, nos personagens dos quadrinhos que se transformavam em fantoches e nos teatros 

que montávamos uma para outra e depois para nossos pais. Eu imaginava como no futuro seria 

possível que as pessoas de todo o mundo pudessem se comunicar, só não sabia como, ou que 

instrumento, (tecnologia) seria necessário para que isso acontecesse. Imaginava também como 

seria se no mundo tivesse um lugar em que todas essas histórias pudessem ser reinventadas, em 

que se pudesse “juntar e separar” os personagens de diversas histórias, e como seria incrível se 

tudo isso pudesse ser feito de forma que as outras pessoas tivessem a possibilidade de conhecer 

as nossas histórias e, ainda, se pudéssemos ampliar novas histórias.  

Eu queria ser professora ou trabalhar em Banco e a minha irmã queria ser professora, 

estava convicta. Aprendemos a ler antes de ir à escola e, por sermos canhotas, começamos a 

escrever “espelhado” e tivemos de perceber logo que a ordem da escrita era diferente do que 

imaginávamos. Esse fato me levou a entender desde cedo que, embora as normas nos 

mostrassem um caminho, inclusive o da escrita, sempre existiria um outro jeito de compreender 
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e de experimentar a realidade. Assim, aprendi a escrever dos “dois jeitos” e também de cabeça 

para baixo. A linearidade nunca fez parte da minha infância!  

Hoje, o significado desses acontecimentos explica muito o caminho que trilhei em minha 

vida profissional e acadêmica, pois explica o desejo que sempre tive de fazer descobertas, de 

fazer ligações, intersecções, de “fazer de outro jeito”, de criar e, de “misturar”, “combinar” e 

poder experimentar o novo, o que estava acontecendo com a linguagem, com a forma de se 

comunicar no mundo. O rápido avanço das tecnologias pôde proporcionar intersecções, 

relações entre tempo e espaço, entre pessoas; a realidade se tornou hipermidiática e as 

comunicações se desenvolveram de tal maneira que é possível criar, estar no mundo, de “muitos 

jeitos”, sem uma ordem pré-estabelecida.  

Os computadores domésticos, a Web 1.0 até a Web 2.0, em menos de 20 anos, além de 

todo o desenvolvimento de aparatos tecnológicos permitiram a transformação das relações 

humanas e das formas de se interagir com o mundo de hoje.  

Tomo a liberdade de escrever tais memórias, pois é importante que se compreenda de 

quem fala e de “que lugar” fala e quais foram as experiências que me levaram para uma pesquisa 

do porte de um doutorado.  

Iniciei meus estudos com seis anos em escola pública paulista, onde frequentei desde a 

educação infantil ao ensino médio. Ao longo dos estudos, quando cursava ensino médio foi 

necessário que também iniciasse em um trabalho, pois era importante para o sustento da família. 

Neste tempo, os estudos eram no período noturno e trabalhava durante o dia. No trabalho 

descobri uma habilidade muito forte e marcante em minha personalidade que era a organização 

e administração de recursos, fossem eles humanos, materiais, organização de eventos, além da 

habilidade com tecnologia, que era muito bem vista em empresas que começavam a 

implementar infraestrutura para o uso de computadores, impressoras e softwares – ainda em 

módulos MSDOS – em suas empresas. Adorava essas novidades. Conseguimos implantar na 

empresa que eu trabalhava um computador ligado a uma máquina de escrever eletrônica! 

Escrevíamos no computador e ao comando do teclado, a máquina de escrever elétrica 

datilografava as cartas e memorandos. Chegou o momento da escolha para o vestibular. Minha 

irmã gêmea decidida prestou para o curso de Pedagogia. 

Diante de todas as novidades tecnológicas que estava vivenciando, das habilidades 

reconhecidas em administração e por perceber que a formação pedagógica estava longe ainda 

dessa realidade, não se falava muito em tecnologia educacional (não sei nem se esse termo 

existia) optei por cursar Administração de Empresas, pois era uma das áreas que, à época, mais 

divulgava o uso de tecnologias da informação nas empresas e nos negócios. Em 1998, ingressei 
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no Ensino Superior no Centro Universitário da FEI (até então, se chamava ESAN [Escola 

Superior de Administração de Negócios]), onde cursei Bacharelado em Administração de 

Empresas. Concluí o curso em dezembro de 2001, apresentei como Trabalho de Conclusão de 

Curso um estudo monográfico intitulado Responsabilidade social e a ética nas organizações. 

O segundo ponto que gostaria de destacar em meu percurso foi a frase que ouvi de um 

amigo, certa vez de que “a realidade se impõe”. Para mim, foi um ponto importante, pois ao 

escolher cursar Administração – a meu ver – me afastaria completamente daquela ideia de ser 

professora. Contudo, ainda cursando o Ensino Superior, fui contratada para trabalhar na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, na área administrativa, na Faculdade de Filosofia, 

Letras e Educação.  

Como eu tinha “desistido de ser professora” investi na carreira administrativa em janeiro 

de 2002, iniciei um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Controladoria na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. O curso foi concluído em dezembro de 2002, apresentando como 

Trabalho de Conclusão de Curso um estudo monográfico intitulado Controladoria: um estudo 

sobre gestão econômica (GECON). 

Ao me engajar em questões relacionadas ao Terceiro Setor, ingressei, em 2004, por meio 

de uma ONG em que realizava um trabalho voluntário, num curso oferecido pela Associação 

dos MBAs da Universidade de São Paulo (USP): Aperfeiçoamento em Gestão de Entidades da 

Sociedade Civil, que foi concluído em dezembro de 2004, apresentando como Trabalho de 

Conclusão de Curso um projeto institucional intitulado: Projeto de Constituição Legal e de 

Sustentabilidade da “YES do Brasil” – Associação Promova o Estudo.  

A vivência acadêmica diária aliada ao meu espírito de curiosidade, renderam uma paixão 

pelos temas relacionados à educação e voltei a fazer conexões e vislumbrar algo muito 

interessante nessa realidade que estava se apresentando a mim.  

Com o término destes cursos, percebi que a experiência profissional que adquiri ao longo 

dos anos de trabalho na Universidade somada ao interesse em cultura, educação e tecnologia 

cresciam ainda mais, decidi me preparar para realizar os procedimentos de ingresso no 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação, Arte e História da Cultura e ingressei 

em 2008.  

O programa que é interdisciplinar exige que a dissertação de mestrado tenha, ao menos, 

duas linhas de pesquisa sendo estudadas dentro da abordagem epistemológica interdisciplinar. 

Partindo da minha experiência acadêmica me propus a pesquisar, sob a leitura da História da 

Cultura e Novas Tecnologias para a Educação, uma inquietação latente sobre a exigência de 

que o pesquisador brasileiro torne visível toda a sua produção em âmbito acadêmico. Para isso, 
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me propus a investigar o Currículo Lattes, enquanto dispositivo tecnológico, integrado, para 

avaliação de mérito e de competência acadêmica. Como ponto de partida foi tomado a análise 

do Currículo Lattes a partir de relações de poder, tendo este como instrumento de vigilância, 

apoiados na obra de Michel Foucault, presentes na temática acerca da sociedade disciplinar. A 

dissertação Panopticon virtual da contemporaneidade: o Currículo Lattes como possibilidade 

de controle e vigilância na área de Arte foi defendida em agosto de 2010. 

Neste período ocorreram algumas mudanças profissionais em 10 anos de trabalho na 

Universidade. Atuei, sempre como apoio e assessoria administrativa, em diversas áreas 

acadêmicas, desde estágios supervisionados de licenciatura, membro da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, preparação de avaliações de reconhecimento de cursos para visitas in loco 

do MEC, revisão técnica de Projetos Pedagógicos de Cursos, Reuniões de Colegiados e 

Conselhos Universitários, e foi no Decanato Acadêmico (hoje, Pró-Reitoria de Assuntos 

Acadêmicos) que tive a oportunidade de conhecer o Projeto de Educação à Distância que a 

Universidade iniciou em 2011. Como entusiasta desta temática, rapidamente me engajei de 

forma voluntária, num primeiro momento, para conhecer e contribuir em todas as fases de 

implementação desse audacioso e robusto projeto. Estudei e pesquisei exaustivamente sobre 

esta modalidade de ensino, modelos EaD, tecnologias digitais da comunicação e informação, 

formação de professores e linguagens. A partir daí, fui convidada para fazer parte da equipe de 

implementação do projeto e assumi, em 2014, os cargos de Coordenadora de Apoio Didático-

Pedagógico e Coordenadora Acadêmica do Polo Sede – Higienópolis. Participei da preparação 

dos formulários para credenciamento do MEC, do desenvolvimento da metodologia a ser 

adotada no modelo escolhido, preparação das visitas da Sede e nos polos de apoio presencial. 

Além disso, passei a coordenar o Programa Permanente de Formação para EaD que atende às 

necessidades de formação docente e de toda a equipe multidisciplinar que compõe a operação 

dos cursos EaD. Este programa faz parte do escopo geral da Coordenadoria de Apoio 

Pedagógico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas em função da mudança de cultura 

que envolve uma nova modalidade de ensino teve uma atenção especial e uma coordenação 

auxiliar para promover as capacitações necessárias para a implementação do Projeto EaD da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Retomando aquela frase que sempre me tocou, de que “a realidade se impõe”, me deparei 

com um grande desafio profissional que era o de coordenar a ações didático-pedagógicas para 

os cursos de EaD da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Era o momento de aproveitar 

minhas habilidades de gestão adquiridas em minha formação inicial, aprimoradas e 

amadurecidas com mais de 10 anos de trabalho no ensino superior e de desenvolver estudos na 
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área de educação, tecnologias e linguagens, com vistas a oferecer um programa permanente de 

formação de professores para as necessidades contemporâneas no Ensino Superior.  

Neste programa, partimos de uma concepção de formação que pudesse considerar as 

demandas contemporâneas que oferecem diversas possibilidades de acesso ao conhecimento e 

que, portanto torna-se necessário mais do que uma formação instrumental para o uso de 

tecnologias, oferecer a possibilidade de experiências de imersão, de aprender-fazendo, para 

favorecer o empoderamento e ressignificação, por parte dos professores, do uso de dispositivos 

tecnológicos nos processos de educação em educação superior sejam elas na modalidade 

presencial ou a distância, em especial no que se refere ao EaD, pois a Universidade iniciava um 

novo marco em sua tradição. Este programa, implementado em 2013, ou seja, anterior à minha 

atuação foi reestruturado desde 2014 e, vinculado à Coordenadoria de Apoio Pedagógico, 

ampliou sua ação para atender a demandas advindas de professores dos cursos presenciais.  

A partir daí, fiz muitas pesquisas, estudei, busquei em bibliografias, conheci programas 

de formação docente das mais variadas naturezas e comecei a identificar que em tais programas, 

mesmo o programa de formação que desenhamos, ao iniciar a implementação, os docentes 

tinham muitas lacunas, das mais variadas naturezas que estes não supriam. Especialmente no 

que se refere à formação do professor contemporâneo frente aos desafios da educação superior 

(Nóvoa, 2016). O desafio de apropriação e ressignificação do uso de tecnologia na sala de aula 

numa sociedade com excesso de informação ou líquida (BAUMAN, 2005), tornou-se 

fundamental para se trabalhar com educação na contemporaneidade.  

A disponibilidade de conteúdo das mais variadas naturezas, das relações em rede, da 

aceleração do tempo, das relações entre informação e conhecimento oferece um universo de 

possibilidades, mas o professor continua “isolado” neste mundo de conexões (MORIN, 1999). 

Essa circunstância eu também experimentei. Há tantas possibilidades de acesso a informações, 

mas é muito difícil identificar convergências, estabelecer conexões, construir saberes em rede, 

em especial, os saberes coletivos.  

Sabemos que o próprio termo sala de aula, com seus novos espaços virtuais, uso de 

estúdios, o uso da câmera e recursos audiovisuais que permitem a expansão da sala de aula 

(HARDAGH, 2009), se apresentam como grandes desafios para a profissão docente 

contemporânea. Nesse sentido, não estou me referindo somente na Educação à Distância, mas 

a revolução que esta modalidade de ensino trouxe para a Educação em qualquer modalidade, 

em especial ao Ensino Superior, e a necessidade de mudança na forma de comunicação entre 

professores e alunos.  
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Nesse sentido, compreendemos a importância de se tornar visíveis experiências de 

formação continuada que valorizam “espaços” de formação colaborativa em contextos virtuais 

para que esta forma de conexão possa realmente propiciar experiências de imersão e de 

construções sociais de conhecimento. Este parece-nos, ser um dos grandes desafios 

contemporâneos: religar o que está conectado para estabelecer produção de conhecimento e não 

somente acesso à informação (MORIN, 2013).  

Diante dos pressupostos apresentados, volto às minhas recordações da infância, do desejo 

que sempre tive de “experimentar outro jeito” de fazer as coisas e, considerando que o contexto 

contemporâneo nos permite compreender novas formas de se “fazer” algo, compreendi a 

necessidade de dedicar-me de forma sistemática a um estudo sobre a formação docente 

contemporânea e das relações inquietantes para mim do trabalho de formação docente com o 

uso de tecnologias.  

Para aprofundar tais questões ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Arte e História da Cultura em 2015. Ao longo do desenvolvimento das disciplinas e, com as 

discussões com os pares, com os professores e, ainda, a partir dos desafios da gestão pedagógica 

que pude identificar ao longo do desenvolvimento dos programas junto aos professores, outras 

questões começaram a ganhar relevância para além da formação de professores, que se tornou 

um dos aspectos de minha atenção e a ideia da pesquisa tomou outra proporção. Ao identificar 

a dificuldade que nós professores temos de lidar com tanta informação, da dificuldade de 

transitar no ciberespaço e, ao mesmo tempo, reconhecer a potência que tais ambientes podem 

oferecer para uma evolução nas práticas docentes, tendo em vista as demandas da sociedade da 

conexão, podemos nos perguntar, o que de fato constrói o conhecimento? Ou, como Larrosa 

(2015) aponta, em que medida o excesso de informação, a busca da informação, sem uma 

ligação entre saberes, como nos propõe Morin (1999), nos cancela o lugar da experiência?  

E mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o 
contrário da experiência, quase uma antiexperiência. Por isso a ênfase 
contemporânea na informação, em estar informados, e toda a retórica 
destinada a constituir-nos como sujeitos informantes e informados; a 
informação não faz outra coisa que cancelar nossas possibilidades de 
experiência (LARROSA, 2015, p. 18-19). 

 

Se considerarmos que o professor, em relação dialógica com seu aluno, é o responsável 

pelo processo de ensino e aprendizagem, de ser o mediador da construção de conhecimento 

pelos alunos, necessitamos voltar nosso olhar para como podemos compreender esse fenômeno 

de uma realidade cada vez mais líquida e fluida (Bauman, 2005), próprio da contemporaneidade 

e, como a tecnologia pode auxiliar no processo de conexão e convergência de saberes. Nesse 

sentido, Larrosa (2015) aponta para uma questão fundamental da sociedade contemporânea que 
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é a de classificar, muitas vezes, como sinônimas a “sociedade da informação” e a “sociedade 

do conhecimento”: 

[…] todos já ouvimos que vivemos numa “sociedade de informação”. E já nos 
demos conta de que esta estranha expressão funciona às vezes como sinônima 
de “sociedade do conhecimento” ou até mesmo de “sociedade da 
aprendizagem”. Não deixa de ser curiosa a troca, a intercambialidade entre os 
termos “informação”, “conhecimento” e “aprendizagem”. Como se o 
conhecimento se desse sob a forma de informação, e como se aprender não 
fosse outra coisa que não adquirir e processar informação (LARROSA, 2015, 
p. 19). 

 
A partir de tais constatações, com essa pesquisa, buscamos compreender aspectos da 

cultura contemporânea próprias da sociedade da informação e do conhecimento, com 

vistas a identificar, como aponta Larrosa (2015), as diferenças no que significa fazer 

experiência, em especial, de docência, em contextos virtuais de formação superior 

continuada contemporâneos. A partir da apropriação do uso de linguagens digitais próprias 

ao momento histórico em que vivemos, identificamos a necessidade de se promover uma 

formação continuada de professores no Ensino Superior, que favoreça a conexão de 

saberes, apontando a potência que as tecnologias da informação e comunicação podem e 

devem fomentar no trabalho e na aprendizagem colaborativa e em rede. Consideramos que 

com esse estudo, podemos contribuir para o desenvolvimento de propostas de formação 

continuada de professores em contextos virtuais que sejam condizentes com a necessidade 

de práticas docentes enquanto ação transformadora, apoiadas em recursos tecnológicos, 

para novas formas de aprender e ensinar.  

A profissão docente é algo complexo, como nos aponta Cunha (2010a) e, em especial a 

formação de professores para a docência no ensino superior, uma vez que esta profissão é 

exercida tendo como base a formação técnica da profissão exercida no mundo do trabalho. 

Nesse sentido, há grande valorização da atuação da profissão base e o saber pedagógico assume 

um plano secundário, assumindo “a ideia de que quem sabe fazer sabe ensinar deu sustentação 

à lógica do recrutamento dos docentes da educação superior (CUNHA, 2010a, p. 25).  

Considerando os avanços tecnológicos e, muitas vezes, a falta de uma referência de 

atuação docente para a construção de novas práticas pedagógicas, principalmente em contextos 

virtuais, torna-se cada vez mais relevante que a formação continuada para o ensino superior 

ocorra entre pares e de forma colaborativa, por meio de comunicação e partilha de 

conhecimentos, recursos e exemplos práticos que, conectados em rede, podem potencializar 

mais a ação docente, na medida em que se pode compartilhar experiências multiculturais e 

conhecer formas diferenciadas de apropriação de linguagens comunicativas para a Educação. 
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O professor universitário é docente em permanente formação, pesquisador e produtor de 

conhecimento, isso suscita formas de organização e de gestão do seu trabalho. As rápidas 

mudanças e transformações na sociedade, próprias de nossa contemporaneidade, em que é 

possível ter acesso a possibilidades infinitas de informações disponíveis na rede mundial, ao 

mesmo tempo em que nos propiciam momentos de fascínio – pois a informação é disponível a 

qualquer sujeito, em qualquer hora e lugar em que se encontre conectado – colocam o professor 

numa situação bastante vertiginosa.  

Essa situação se dá na medida em que estamos diante de processos que não podem ser 

controlados. Trata-se, portanto de, em primeiro lugar, reconhecer que a realidade 

contemporânea é fluída, líquida e que, portanto, é necessário compreender as transformações 

que ocorrem no tempo e no ciberespaço e o que elas podem nos proporcionar.  

Nesse ambiente de escuridão espessa ou claridade exagerada, busca-se um 
guia nas tradições, códigos de conduta e preceitos filosóficos. Estes, 
entretanto, mostram-se cada vez mais impróprios à análise dos fenômenos 
cotidianos. Há um fosso enorme entre o espírito e a realidade, entre a crença 
e a práxis. Lutamos desesperadamente para conferir sentido ao que é fluído, 
ainda inexplicável e totalmente imprevisível. E, além disso, falta-nos o tempo 
da reflexão, o intervalo para o pensamento (MIRANDA, 2008, p. 7-8, grifo 
nosso).  

 

Por outro lado, é importante destacar que o desenvolvimento das tecnologias digitais traz 

possibilidades de inovação que torna vários aspectos da vida melhores ou mais eficientes, além 

de nos permitir ampliar as formas de comunicação e de conexão com o mundo, de manipular, 

de inventar, de ser criativo e de refletir sobre o que acontece e propor novos usos ao que se 

apresenta diante de nós, o que amplia a oportunidade de aprender e compartilhar experiências 

num espaço virtual aberto e colaborativo.  

Neste sentido, a preocupação apontada anteriormente se dá em função da dificuldade do 

sujeito, e não somente o professor, mas em especial o professor universitário que atua em 

contextos virtuais – que é nosso objeto de estudo – lidar com o uso da informação e da 

comunicação no ciberespaço – uma vez que este que oferece oportunidades de dar a educação 

as condições e os instrumentos necessários para concretizar o credo pedagógico. Segundo 

Nóvoa (2016), faltou-nos os instrumentos para concretizar o credo pedagógico do século XX, 

que trazia questões como a autonomia e diferenciação (uma escola a medida de cada aluno), a 

pedagogia da comunicação de Freire (aprende-se a criar saberes), pedagogia que é pesquisa (ir 

em busca do conhecimento por meio da curiosidade) e compromisso social (base educativa 

forte com tudo o que está para além da escola), mas que agora temos a possibilidade de 

concretizá-lo, porque possuímos os instrumentos, por meio das tecnologias da informação e da 
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comunicação, que nos permitem avançar na educação, em especial no que se refere a construção 

de conhecimento coletivo e profissionalização docente. 

Trata-se, pois de observar a necessidade de comunidades que se auto-organizam de 

forma a construir e compartilhar saberes a partir do uso de recursos digitais de 

conectividade em redes de colaboração como forma de resposta às demandas advindas da 

cultura da conexão, na qual vivemos e que se expande constantemente. 

O mundo “virtual” reage muito mais rápido que o mundo físico aos 
deslocamentos de nossa atenção que, a partir de agora, comandam a criação e 
a organização do mundo físico. A partir do momento em que voltamos nossa 
atenção para uma ideia lhe acrescentamos existência, e isso se amplia à 
medida que nossa atenção se torna pública no ciberespaço […]. Quanto mais 
tomarmos consciência de que o mundo se adensa, enriquece, torna-se mais 
complexo e se dilata exatamente onde colocamos nossa atenção; mais a 
inteligência coletiva da qual participamos criará conscientemente seu próprio 
mundo (LÉVY, 2004, p. 184-185).  

 

A formação continuada de docentes para o ensino superior, em especial, tem se mostrado 

insuficiente para atender as necessidades do mundo do trabalho e no que se refere à concepção 

de programas de formação que dialoguem com essa cultura da conexão, ou seja do ciber 

trabalho. A capilaridade educativa indicada por Nóvoa (2016) aponta para uma trama de 

possibilidades educativas que existe na sociedade e que são potencializadas pelas tecnologias, 

enquanto espaços para diálogo e comunicação com o outro, como antes nunca existiu.  

Esse estudo buscou, portanto, investigar como espaços de formação continuada em 

redes de colaboração virtuais e internacionais podem contribuir para uma práxis 

REconectiva1 docente na cultura digital que leve em conta a necessidade de experiências 

de imersão para apropriação de uma cultura da conexão, própria do ciberespaço que 

permitisse a apropriação pedagógica de recursos digitais e promover mudanças nas 

práticas docentes de professores envolvidos em contextos digitais de aprendizagem. Nesse 

sentido, também procuramos identificar a relevância de redes virtuais para formação online 

como lugares de formação docente que favorecem o desenvolvimento de práticas docentes, 

em especial, da educação online.  

O termo práxis REconectiva docente é entendido como ação transformadora que reflete 

aspectos de uma ação + reflexão (GADOTTI, 2010), de modo a permitir um caminho da prática 

à teoria e da teoria à prática e de forma que sua práxis REconecta os saberes específicos e 

                                                        
1 Adotamos o termo Práxis REconectiva Docente para destacar a relação que postulamos neste estudo acerca da 
conexão  entre o pensamento complexo (Morin) e a práxis (Gadotti, Larrosa), entendida como ação transformadora 
em Rede de colaboração. Os deslocamentos desta ação, numa perspectiva contemporânea de conexão e relações 
virtuais, permitem uma REnovação da prática docente, REcriação de conhecimentos em rede, uma REligação de 
saberes.  
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pedagógicos, REnova a ação docente, REcria conhecimentos em Rede, dando e fazendo sentido 

na história contemporânea.  

Para isso, procuramos contextualizar a relação entre a história do conhecimento e o 

desenvolvimento tecnológico como forma de compreender a sociedade da conexão e dos 

conhecimentos em tempos de realidade líquida. Ao discutirmos sobre como a 

desenvolvimento da tecnologia impactou as formas de conhecer e de se construir conhecimento, 

traçamos uma reflexão sobre como a sociedade do conhecimento e da conexão tem 

necessidade do desenvolvimento do pensamento complexo para a religação de saberes, 

como nos aponta Morin (1999), uma vez que a velocidade das transformações e a 

fragmentação dos saberes se tornam cada vez mais marcas de nossa sociedade.  

Para aprofundarmos essa reflexão, abordamos, ainda, a importância das redes de 

colaboração em favorecer a experiência de “lugares” para a religação de saberes, em 

especial em contextos virtuais e que permitem a experiência de compartilhamento e trocas 

de experiências, buscando refletir ainda, sobre o que denominamos “professor online”, ou 

seja, uma nova forma de experimentar a prática docente em espaços virtuais de 

aprendizagem.  

Tais aspectos tornam-se de grande relevância se considerarmos que no século XXI o 

modelo predominante de educação em todos os níveis de ensino ainda é o da escola do século 

XIX. Temos um espaço para análise que “É virtual toda entidade ‘desterritorializada’, capaz de 

gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem, 

contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular” (LÉVY, 1999a, p. 49). 

Nosso estudo percorreu caminhos sobre a formação continuada de professores no ensino 

superior – a partir de uma experiência desenvolvida em rede de colaboração internacional- , 

seus desafios e necessidades frente às tecnologias e, ainda, abordou sobre a dimensão docente 

em contextos virtuais de aprendizagem, o “professor online”, trazendo a reflexão sobre a 

necessidade de espaços de formação continuada que possam contribuir para o desenvolvimento 

de uma práxis REconectiva docente, em que se favoreçam formação entre pares, de forma 

colaborativa e mais condizentes com a realidade contemporânea.  

Procuramos estabelecer relações de como esta prática em contextos virtuais permitem 

uma apropriação e ressignificação da prática docente e, como redes de colaboração contribuem 

para o desenvolvimento de processos formativos, trazendo ao debate questões fundamentais 

sobre a complexidade da docência que envolvem múltiplas condições para seu exercício.  

Consideramos que estudos sobre formação continuada de professores existem em 

diversos âmbitos, contudo, acreditamos ser relevante estabelecermos uma relação sobre a 
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necessidade de formação e experiências recentes com uso de tecnologia, de trabalho 

colaborativo em rede, como iniciativas, ainda que singulares em alguns contextos para 

responder a uma demanda eminente de uma sociedade cada vez mais conectada, não linear, em 

rede e que se desloca facilmente no ciberespaço. Nos questionamos ainda neste estudo sobre 

que tipo de práxis REconectiva docente é necessária para uma educação de uma nova 

cultura que permita ao docente se empoderar das novas formas de aprender e ensinar 

impulsionadas pelas tecnologias digitais e propor para o docente sua visão complexa para 

responder às demandas educacionais da contemporaneidade. Partimos e abordamos 

inquietações sobre a necessidade de processos formativos que permitam a criação, o 

compartilhamento e a disseminação de conhecimentos.  

Para tanto, assumimos que para cada época são necessários instrumentos de formação e 

de capacitação docente e consideramos as práticas imersivas como grandes pontos de apoio 

para o desenvolvimento de programas de formação continuada em contextos virtuais como 

geradores de novas práxis REconcetivas docentes. 

A fim de compreendermos como a formação continuada em contextos virtuais de 

aprendizagem pode responder às demandas contemporâneas de formação e, consequentemente, 

do surgimento de novas práticas docentes, voltamos nossa investigação para a experiência de 

uma rede de colaboração virtual de formação docente, em âmbito internacional, que contou 

com a participação de instituições privadas de ensino superior de países das Américas e Europa, 

a saber: Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, Peru e Portugal. Esta rede se 

dedicou a conceber, organizar e implementar um curso de formação continuada online, 

intitulado Metodologias para a qualidade da educação online, e constituiu um lugar especial de 

aprendizagem, em três edições realizadas nos anos de 2016, 2017 e 2018.  

Durante a pesquisa, nos valemos, como fontes documentais, dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem desenvolvidos pelo grupo de professores para a convergência e mediação das 

comunicações e, em especial, analisamos as reuniões feitas pelo grupo formador durante as três 

edições, por meio de videoconferências, de forma que nos pudessem apresentar a possibilidade 

de reconstituir as práticas vivenciadas por este grupo como um exemplo de construção coletiva 

e colaborativa para a formação docente em contextos virtuais, destacando-se que a experiência 

ocorreu totalmente em contextos virtuais.  

Nesse sentido, delimitamos as questões que irão nortear a pesquisa, procuramos indagar 

de que maneira essa experiência transforma a prática docente em contextos virtuais, 

especialmente para professores das instituições participantes desta rede de formação 

docente internacional, de forma mais condizente com as demandas da contemporaneidade 

voltadas para professores online? Iniciativas de formação docente em rede de colaboração 
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e de imersão internacional – que se conceba de forma horizontal – contribui para o 

desenvolvimento de uma práxis em que as redes virtuais se tornam espaços de formação 

coletiva?  

A hipótese que colocamos a esse respeito voltou-se na tentativa de identificar de que 

maneira a Rede Virtual de Formação de Professores pode, efetivamente, por meio da 

concepção, desenvolvimento e implementação do curso Metodologias para a qualidade da 

formação online, se constituir num “lugar” de formação colaborativa, em contextos 

virtuais e, como essa experiência permitiu, identificar práticas emergentes dessa 

experiência colaborativa, a partir da percepção do grupo formador, compreendendo a 

rede de colaboração enquanto fenômeno da cultura da conexão para o desenvolvimento 

de novas práxis docentes.  

Vale destacar que neste contexto a pesquisadora faz parte do grupo formador, assumindo 

nesta investigação dois papéis, de pesquisadora e de professora, enquanto sujeito da experiência 

analisada. Desta forma, a investigação apresenta o olhar da pesquisadora, numa constante 

vigilância e distanciamento, mas também da professora que participou dessa experiência em 

seus três anos de realização e que buscou apresentar as experiências de êxito e falhas, e os 

processos de revisão permanente do curso de formação, a partir da experimentação e análise do 

grupo a cada edição.  

Ao tecer a hipótese, buscamos definir o contexto de análise, optando por lançarmos nosso 

olhar para a experiência do grupo formador, de maneira a perceber como a experiência do grupo 

enriqueceu e transformou a prática dos participantes, bem como, que tipo de conhecimentos 

foram desenvolvidos e compartilhados enquanto rede internacional de colaboração. Os 

resultados da implementação do curso foram apontados em alguns momentos em segundo 

plano, enquanto subsídios do grupo formador para revisão do curso. Questionamos, por fim, 

como uma experiência de formação docente em rede de colaboração internacional em 

contextos virtuais repercutiu em uma práxis REconectiva docente e, de que maneira essa 

experiência de formação se inscreveu como contribuição para o campo da educação numa 

perspectiva de inovação e religação de saberes de práticas docentes?  

No capítulo 1, realizamos um estudo teórico acerca das relações sociais contemporâneas, 

a partir de contextos educacionais virtuais que envolvem o avanço da tecnologia e a construção 

de territórios em rede e trazemos uma reflexão crítica sobre as novas formas de ser e estar no 

mundo. Essa abordagem teve por objetivo situar de que posição analisaríamos os principais 

temas relacionados à tecnologia, conhecimento, cultura da conexão e ciberespaço. 

Apresentamos, ainda, um panorama acerca da história do conhecimento, traçando as relações 
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entre conhecimento e tecnologia. Abordamos as redes de colaboração e o pensamento complexo 

de Edgar Morin (1999) para a religação dos saberes, numa perspectiva de que estas podem ser 

“lugares” para a construção de conhecimentos condizentes com a cultura da conexão e da 

convergência de saberes.  

Abordamos a relação da tecnologia e ciberespaço com a formação de professores no 

segundo capitulo e, procuramos estabelecer alguns referenciais conceituais sobre a formação 

profissional docente no ensino superior contemporâneo. Apresentamos o conceito de formação 

continuada para uma práxis REconectiva docente, a fim de conceituar a necessidade docente 

de desenvolver novas práticas, mais condizentes com os contextos contemporâneos.  

Buscamos aprofundar aspectos da formação docente e os saberes em rede. Por meio de 

autores referenciados apresentamos o docente como sujeito da experiência e articulador de 

saberes em rede de colaboração. Nesse sentido, apresentamos o “professor online” e os 

ambientes virtuais de aprendizagem como espaços colaborativos de formação em rede.  

A partir desses conceitos, passamos a investigar a experiência de formação docente em 

rede de colaboração como espaço de aprendizagem para o grupo formador cujo “lugar” da 

aprendizagem se deu na concepção, elaboração e implementação do curso internacional de 

formação continuada online Metodologias para a qualidade da formação online, de modo a 

compreendermos a experiência como um exemplo de formação mais condizente com a 

realidade contemporânea.  

O cenário da investigação é apresentado no capítulo 3, no qual podemos ter uma visão 

ampla da experiência de formação docente em rede de colaboração internacional utilizada como 

exemplo de iniciativa de formação docente em contextos virtuais. É possível apreender desde 

o surgimento da rede de colaboração, do enfoque à necessidade de se discutir formas de 

capacitação docente, bem como, a organização pedagógica do curso em suas três edições e as 

fontes documentais utilizadas para este estudo. O percurso metodológico tem como referencial 

métodos de pesquisa para Internet, de Fragoso, Recuero e Amaral (2011), no qual pudemos 

estabelecer relações em nossa pesquisa-ação com a abordagem etnográfica, analisando o 

ciberespaço enquanto lugar para estudos das relações e experiências do grupo de professores 

que aconteceram no espaço virtual de aprendizagem. Também nos valemos de Roger Chartier 

(1999) e a história cultural das práticas e representações. Esse estudo nos permitiu lançar mão 

de categorias operatórias de análise para a interpretação da experiência de formação do grupo 

de professores participantes da Rede Virtual de Formação, a saber: 1. Rede de Colaboração; 2. 

Interação, Interatividade e Ambientes Virtuais de Aprendizagem, 3. Práxis Docente e 4. 

Professor online. A partir daí foi possível apreender elementos importantes para a articulação 
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de nossa pesquisa, propiciando uma visão geral, mas também, um olhar específico para as 

temáticas experienciadas pelo grupo de professores envolvidos na rede de formação virtual de 

professores.  

O quarto capítulo traz uma visão ampla e detalhada da experiência feita pelo grupo 

formador ao longo das três edições, buscando apreender aspectos identificados em nosso 

referencial teórico como fundamentais para o desenvolvimento de práxis REconectivas 

docentes em nossa contemporaneidade. Tais dados, apresentam na forma de diálogo, elementos 

que consideramos relevantes e que nos permitiram estabelecer relações e discutir sobre a 

necessidade de ruptura das formas tradicionais de formação para abrir espaços a processos 

coletivos de aprendizagem, que permitam ao professor ter autonomia frente aos recursos 

tecnológicos e sobre o seu processo de formação.  

É perceptível como nossa investigação propiciou observar o dinamismo, compromisso, e 

estruturas envolvidas por meio do ciberespaço para que o fluxo em rede aconteça de forma a 

deslocar territórios e domínios da atividade humana. Desta forma, a pesquisa proporciona, a 

partir de uma experiência particular de um grupo de professores, a reconstituição de um cenário 

de formação docente, numa perspectiva de imersão e colaboração como elementos formativos 

e impulsionadores de práxis REconectivas docentes, que por sua vez, correspondem num 

contexto social mais amplo, a uma necessidade latente de estratégias e lugares de formação 

docente dentro da perspectiva da cibercultura e da comunicação expandida, que podemos 

chamar de sociedade em rede (CASTELLS, 1999b).  

Observa-se, portanto, que a sociedade cada vez mais líquida, conforme Bauman (2016) 

nos aponta, nos leva a um momento que ele denomina interregno, conceito que ele utiliza de 

Gramsci, que significa “um estado transitório das coisas”, no qual os velhos modos não 

funcionam mais, “mas novas maneiras efetivas que poderiam substituídas se encontram em fase 

de experimentação” (BAUMAN, 2016, p. 252).  

Propostas e iniciativas de formação docente como a que analisamos nesse estudo se 

apresentam, nesta sociedade líquida, como possibilidades de construção coletiva e colaborativa 

de novas formas de enfrentamento dos desafios da formação docente que, graças à tecnologia, 

se expandem a contextos internacionais. 
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1. EM QUE MUNDO VIVEMOS? A SOCIEDADE DA CONEXÃO E DOS 

CONHECIMENTOS 

[…] argumentou-se que a narrativa histórica produz 

conhecimento revelando as conexões e, por 

conseguinte, tornando a experiência compreensível.  

Peter Burke 

 

No presente capítulo pontuaremos o estudo das relações sociais contemporâneas, a partir 

de contextos educacionais virtuais que envolvem o avanço da tecnologia para a construção de 

territórios em rede, enquanto potência das relações comunicacionais inseridas na sociedade do 

conhecimento e da informação. Em nossa abordagem, apresentaremos, a partir de autores 

referenciados nesta temática, a contextualização sobre sociedade contemporânea acerca das 

transformações sociais emergentes das mutações provenientes das novas formas de ser e de se 

estar no mundo, a partir da história do conhecimento e da cultura.  

Consideramos relevante propor o diálogo e a reflexão crítica sobre as relações culturais 

entre sociedade do conhecimento e ciberespaço, ampliando a discussão para o uso de 

tecnologias digitais face a construção de conhecimento em conexão, este entendido como um 

novo fenômeno que merece atenção, pois a cultura da conexão permitiu que as relações 

comunicacionais não estejam presas a um aparelho, criando assim novos valores a esta 

sociedade em permanente transformação. A conexão permite a propagação da informação em 

qualquer suporte e, a qualquer momento, pois é no ciberespaço, ou na nuvem que a expansão 

das linguagens pode estabelecer diálogos e produzir novos saberes em rede, sejam estes 

convergentes, divergentes ou complementares entre si.  

A partir de um panorama acerca da história do conhecimento, contextualizaremos a 

temática procurando estabelecer as relações entre conhecimento e tecnologia ao longo da 

história. Abordaremos ainda o conceito de sociedade da conexão e do conhecimento buscando 

traçar um percurso que remeta às formas de ser e estar no mundo contemporâneo, a partir de 

uma cultura da conexão. Aprofundaremos nossa reflexão dialogando com o pensamento 

complexo que Edgar Morin (1999) propõe para a religação de saberes e, ainda, defendemos que 

a sociedade da conexão se consuma como redes de colaboração podem contribuir para a 

construção de conhecimentos condizentes com a cultura contemporânea.  
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1.1. DE QUE CONHECIMENTO ESTAMOS FALANDO? 

Quando nos propomos a dialogar sobre a sociedade contemporânea, a partir de contextos 

que envolvem o desenvolvimento de tecnologias, torna-se relevante identificarmos a 

necessidade de valorizar a história do conhecimento, sobretudo, como aponta Peter Burke 

(2016a, p. 11) “para colocar a recente ‘revolução digital’ em perspectiva, a perspectiva de 

mudanças em longo prazo”. 

Historicizar a “revolução digital” nos traz elementos para auxiliar e orientar quanto aos 

movimentos contemporâneos de remodelagem dos sistemas de conhecimento (BURKE, 

2016a). Abordaremos o conceito de conhecimento na história, sobretudo sobre o conhecimento 

acadêmico, em consonância com a história da cultura e da ciência, embasados em diferentes 

ramificações epistemológicas, metodológicas que estão conectados e propagados por meio das 

tecnologias digitais da informação e da comunicação de forma fluída e liquida.  

Vale, antes de mais nada, ater-nos à provocação do autor sobre a indagação: o que é 

conhecimento? 

Para o autor, podemos ter diversas abordagens, tanto no campo da história, como no 

campo da filosofia, das artes, dentre outras. No campo filosófico, aponta para o conhecimento 

como sendo “qualquer instância de um organismo que estabeleça uma relação com o mundo” 

(BURKE, 2016a, p. 18). Trata-se de uma conceituação relevante, contudo, consideramos 

importante identificar que tipo de relação será estabelecida, pois em algumas culturas e áreas 

mais empíricas prefere-se utilizar o termo “informação”. A informação, de fato é um elemento 

importante, visto que se trata de uma maneira de organizar dados de forma sistemática, mas que 

merecem uma diferenciação para a compreensão proposta neste estudo. Nesse sentido, podemos 

observar que: 

“Estamos afogando em informações”, por vezes escutamos, mas “famintos 
por conhecimento.”. Em sua peça A rocha (1934), T.S. Eliot já fazia essas 
perguntas, “Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento?” e “Onde 
está o conhecimento que perdemos na informação”. Tomando emprestada 
uma famosa metáfora de Claude Lévi-Strauss, é valido pensar na informação 
como algo cru, e no conhecimento como algo cozido (BURKE, 2016a, p. 19). 

 

Trata-se, pois, de compreender como o fragmento acima, que a sociedade contemporânea 

nos afoga em informações, mas também que perdemos a sabedoria nos processos e 

informações. É importante compreender que os saberes do senso comum, aquele que não foi 

organizado de forma sistemática, se tratados e sistematizados poderão tornar-se conhecimentos 

científicos, se processados, classificados, significados, ressignificados e transformados pelo 
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processo cognitivo de criar e recriar, informações em conhecimentos a partir de seus pontos 

intelectuais e referenciais culturais.  

Ao debruçarmo-nos sobre a história do conhecimento, Peter Burke (2016a) aponta para a 

necessidade de compreendermos que existem histórias do conhecimento, uma vez que “existem 

conhecimentos” e não somente um conhecimento, pois devemos considerar que dentro das 

sociedades e épocas existem diferentes tipos de conhecimentos. Assim, torna-se importante 

pontuarmos de que tipo de conhecimento estamos falando. Nosso autor apresenta algumas 

considerações sobre que denomina “tribos e territórios acadêmicos” que nos auxiliarão no 

panorama que estamos propondo.  

Diversas áreas acadêmicas, ou disciplinas, como pontua o autor, consideram o 

conhecimento como objeto de estudo. Ele elenca como “tribos vizinhas” da história do 

conhecimento a sociologia, antropologia, arqueologia, economia, geografia, política, direito e 

história da ciência e filosofia. Além disso, acrescenta o que denomina “comunidades externas 

às universidades”: arquivistas, bibliotecários e curadores de museus. Todas essas áreas – afirma 

– “oferecem contribuições valiosas, aos, digamos, estudos do conhecimento” (BURKE, 2016a, 

p. 23).  

Dentre as consideradas áreas acadêmicas mais próximas, são apontadas a História da 

Ciência e a Filosofia. A Filosofia, em especial, se encarrega de perguntas epistemológicas sobre 

o que é conhecimento, como se chega a ele e, ainda, se é possível confiar nesse conhecimento. 

Tratam-se de questões fundamentais, principalmente em nossa sociedade conectada que tem à 

disposição uma quantidade excessiva de “informação” e de “conhecimento produzido”. 

Neste sentido, momentos da sociedade impactam e influenciam o conhecimento, bem 

como as relações de poder que estarão sempre permeando os conhecimentos produzidos em 

uma determinada época. 

Uma das principais figuras da renovação da epistemologia foi Michel 
Foucault, que transitou da filosofia para a história da medicina e dos estudos 
da loucura e das clínicas para reflexões mais gerais sobre a relação entre 
conhecimento e poder. “O exercício do poder cria perpetuamente o 
conhecimento e, por outro lado, o conhecimento induz constantemente aos 
efeitos do poder”. Francis Bacon, conscientemente do fato de que o 
conhecimento fortalece, ou segundo ele, capacita os governos, uma vez que 
os governos administram o conhecimento, não poderia resumir melhor essa 
questão (BURKE, 2016a, p. 23). 

 

Assim, passamos, historicamente por diversas formas de conhecimento e de como esse 

conhecimento é transformado segundo às necessidades sociais, econômicas, geográficas, que 

chegaram a debater o conhecimento como forma de capital. A economia investiu em estudos 
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sobre gestão do conhecimento, por exigência da sociedade de informação e passa a se preocupar 

com o capital imaterial, que deveria ser organizado de forma eficaz para favorecer a 

competitividade e inovação nas empresas. Em meio a uma sociedade que faz do conhecimento 

sistematizado o produto mais preciso, o conhecimento prático e intangível paradoxalmente 

também passa a ter destaque numa história da sociedade que surgiu como crítica aos 

conhecimentos geral e abstrato, fortalecendo, assim as experiências locais.  

Também com relação aos conhecimentos, vários autores os relacionaram como algo 

localizado, ou, como Michel Foucault trouxe à discussão, a questão dos conhecimentos nos 

microespaços, expandido e disseminado de forma capilar, sempre em relação ao poder. Peter 

Burke (2016a, p. 36) afirma que “diferentes tipos de conhecimento tinham centros diferentes 

em épocas diferentes”. 

Desta forma, na história do conhecimento, nos deparamos com conhecimentos que eram 

considerados subjugados pela divisão estabelecida entre conhecimentos locais e dos grandes 

centros.  

A divisão do trabalho intelectual entre os centros e as periferias nos lembra da 
necessidade de expandir o conceito de situação a fim de incluir os encontros 
entre culturas, ou melhor, os encontros entre indivíduos e grupos de diferentes 
culturas, cada um com seus próprios conhecimentos (BURKE, 2016a, p. 36). 

 

Tais conhecimentos não eram reconhecidos por grupos dominantes, localizados na região 

Norte, o que tornou o mundo ocidental que culturalmente se fez mais “conhecido” e 

“desenvolvido” do que o mundo oriental, tornando o pensamento ocidental dominante em 

termos de dissipação de conhecimento e de classificação do próprio.  

Como já apontamos, os conhecimentos se desenvolvem de acordo com o momento 

histórico e social e, temos na história do conhecimento, avanços significativos e de inovação 

intelectual quando novas formas de conhecimento – como o conhecimento tácito ou implícito, 

apresentado por Michael Polanyi – na ordem dos conhecimentos práticos, que provoca uma 

revolução no mundo acadêmico.  

Assim, para Burke, o autor Polanyi apresenta 

diversos exemplos de habilidades que são difíceis de explicar com palavras 
e que precisam ser aprendidas na prática, desde andar de bicicleta até 
diagnosticar uma doença ou degustar um vinho. […] O “conhecimento 
tácito” de Polanyi pode ser descrito como conhecimento incorporado, como 
foi feito por um dos principais analistas do conhecimento o final do século 
XX, Pierre Bourdieu (BURKE, 2016a, p. 40). 

Essa concepção de conhecimento torna-se de relevância para compreendermos 

posteriormente, em nosso estudo, como alguns conhecimentos, para serem apropriados, 
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necessitam da experiência de imersão, para que possam ser incorporados e possam gerar 

emergência de novas práticas em contextos educacionais.  

Além do conhecimento tácito, nosso autor nos apresenta também o conceito de 

cientificação, que ajuda a compreender o que ele diferencia de informação e de conhecimento 

sistematizado. 

A cientificação é, muitas vezes, se não sempre, uma elaboração de práticas 
cotidianas como observação, descrição e classificação, tornando-as mais 
precisas, porém, ao mesmo tempo, mais distantes da vida comum. O processo 
às vezes é denominado “disciplinação (em alemão: Disciplinierung). É 
fundamental para a formação das disciplinas acadêmicas (BURKE, 2016a, p. 
44). 

 

Com o surgimento das disciplinas, acontece o que podemos chamar de hierarquização 

dos conhecimentos e sistemas de disciplinas de acordo com uma “ordem” dos quais se faziam 

parte. Como apontamos anteriormente, o sistema mais conhecido e dissipado no mundo era o 

ocidental, de forma que a organização das disciplinas seguia os padrões e campos, de acordo 

com suas características e fronteiras distintas. Esse fenômeno foi impulsionado pelas 

sociedades industriais da época: 

No século XIX, as disciplinas e campos acadêmicos se multiplicaram 
vertiginosamente. A sua economia assumiu forma física nos departamentos, 
divididos fisicamente em prédios diferentes ou por salas ou andares de um 
mesmo prédio. A Universidade se transformou em um arquipélago, um 
conjunto de ilhas intelectuais mais ou menos independentes. Ficou difícil, mas 
não impossível, transitar entre uma ilha e outra […] (BURKE, 2016a, p. 46). 

 

Chegamos a um momento que merece destaque na história do conhecimento, pois 

identificamos, em seu desenvolvimento uma mudança de pensamento em relação aos 

conhecimentos produzidos, visto que, ao mesmo tempo em que se tem o reconhecimento de 

conhecimentos considerados tácitos, ou seja, implícitos e que se tornam experimentáveis, temos 

também o surgimento das disciplinas e departamentalização das universidades, como uma 

forma de organização do conhecimento e que revela qual tipo de poder hegemônico está em 

voga.  

A partir daí a ideia de organização e coordenação de conhecimentos torna-se cada vez 

mais praticada, impulsionada pela ideia de capital intelectual que culminou, como apontamos, 

na gestão do conhecimento que considera informações e ideias como “recursos ou 

investimentos que precisam ser protegidos e usados com sabedoria” (BURKE, 2016a, p. 48).  
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Surge, então, a figura do gestor de conhecimento, cujo trabalho é coletar, organizar e 

proteger a informação ou conhecimento para uso cada vez mais especializado do conhecimento, 

que o torna fragmentado e, muitas vezes, mercadoria. 

A sociedade ao assumir um caráter econômico e competitivo para a produção de 

conhecimento impulsionou as universidades, no século XIX, passa também a ter papel 

fundamental sobre esta forma de pensamento sobre o conhecimento e a inovação: 

Ainda que as universidades costumassem se comprometer essencialmente 
com a preservação e transmissão do conhecimento, a criação de novo 
conhecimento passou a ser uma de suas principais funções desde o surgimento 
da universidade pesquisadora no século XIX. As empresas também buscam 
novo conhecimento visando aprimorar seus produtos e superar seus 
concorrentes, portanto o incentivo à inovação é uma das tarefas mais 
importantes dos gestores do conhecimento (BURKE, 2016a, p. 49). 

 

Assim, podemos observar que os conhecimentos, seguiram por um caminho de 

especialização, desde o século XVIII, mas que teve sua consolidação no século XIX, onde o 

“expert” ou “especialista” ganhou destaque na sociedade. Com o estabelecimento de fronteiras, 

tornou-se necessário, estabelecer caminhos para um diálogo e cooperação entre as disciplinas, 

uma vez que seria necessário trabalhar em cooperação, pois segundo nosso autor, ao mesmo 

tempo que a especialização permitia uma eficiência e, consequentemente, um crescimento na 

produção de conhecimento, “ao mesmo tempo, a costumeira definição ‘saber cada vez mais 

sobre cada vez menos’, ou então, ‘saber tudo sobre nada’, algumas vezes se comprovou como 

obstáculo às novas descobertas e teorias” (BURKE, 2016a, p. 53).  

Neste sentido, percebemos que o movimento de se estabelecer relações de 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade ganharam destaque nos séculos XIX e XX, com 

vistas ao desenvolvimento de novos conhecimentos. Contudo, a própria estrutura de disciplinas 

e de divisão dificulta esse tipo de diálogo, de forma que em alguns campos torna-se mais fácil 

e, em outros, a divisão continua transformando o pesquisador em uma ilha isolada. Essa 

estrutura passa a ser questionada, dentro da própria academia, no final do século XX e as 

discussões se acirram com a estrutura que se forma de sociedade em rede (CASTELLS, 1999b) 

na qual as informações se conectam, dissipam, interagem e se transforma em novos 

conhecimentos interligados.  

A hierarquização e “ordem dos conhecimentos”, ou “ordem de aprendizagem” ou “ordens 

de conhecimento”, também são marcos da forma de pensamento e de produção de 

conhecimento nos séculos XIX e XX. Segundo Burke, essas ordens são sempre definidas por 

lugar ou período, que se constituem em um sistema:  

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


33 
 

As conexões entre diferentes partes do sistema provavelmente são mais 
visíveis para quem está de fora, enquanto quem está do lado de dentro ignora 
a ordem como um todo. As ordens não são planejadas, mas formadas pelos 
valores da cultura bem como pelas interações entre as organizações fundadas 
para fins específicos (BURKE, 2016a, p. 55).  

 

Assim, quando falamos de ordem de conhecimentos, é necessário ter-se em conta que na 

contemporaneidade, a partir da revolução tecnológica, do acesso às informações, das relações 

no ciberespaço, como aponta Burke (2016a), não é mais possível se imaginar uma única ordem 

dominante. O autor ainda afirma que dentre as desvantagens do conceito de ordem dos 

conhecimentos para a contemporaneidade é que 

 ele parte do princípio de uma homogeneidade que não existe […] Em uma 
análise mais atenta, uma ordem se fragmenta em conhecimentos dominantes 
e subordinados que muitas vezes são considerados pelas elites como heréticos 
ou, no caso dos conhecimentos populares, relegados à categoria de coisas que 
não merecem atenção. […] Em suma, o conceito de ordem de conhecimento 
é útil desde que reconheçamos que ele representa um tipo de estenografia 
intelectual, uma útil simplificação de uma realidade mais complexa (BURKE, 
2016a, p. 58). 

 

Embora verificamos que na história do conhecimento sempre há um movimento ou 

deslocamento para que sempre os conhecimentos possam ser classificados e organizados num 

sentido de uniformidade, este sempre se transforma, se reinventa, ressurge, se inova. Por isso é 

de grande relevância as distinções feitas nesse panorama para que possamos perceber o quão 

potente e transformador é o conhecimento que se distingue da informação na medida em que o 

ser humano diante da informação, analisa, decifra, descreve, articula, explica, interpreta, recria, 

descarta e transforma-a em novos conhecimentos de acordo com as necessidades e com as 

formas de ser e de estar no mundo em diferentes épocas.  

A este fato, devemos nos ater a um aspecto interessante sobre a história do conhecimento 

que trata das revoluções tecnológicas e como esse conhecimento se construiu ao longo da 

história. Em especial, vamos nos ater à chamada “revolução da informação” ou a “era da 

informação”, como são chamadas por diversos autores.  

Neste sentido, consideramos que chegamos a um ponto da história em que se tornará cada 

vez mais difícil estabelecer rupturas para pontuar as mudanças, já que estas acontecem em 

grande velocidade e de forma líquida, como aponta Bauman (2005). A explosão do 

conhecimento e excessos de informação são marcas próprias da contemporaneidade, causadas 

pelo desenvolvimento das tecnologias digitais cada vez mais presentes no contexto social e da 

vida por meio do ciberespaço e das possibilidades comunicacionais que ele permite entre as 

pessoas do planeta.  

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


34 
 

O excesso de informações e a chamada “explosão de conhecimentos”, como também a 

sobrecarga de informações são acontecimentos que culminam com momentos de revolução 

tecnológica dentro de nossa história. Com o advento e difusão de livros impressos, temos um 

momento de excesso de informações que estava vinculado ao desenvolvimento tecnológico do 

século XVI, por exemplo:  

Alguns acadêmicos falam em “sobrecarga de informações”, em outras 
palavras, o acúmulo de dados “brutos” ocorre mais rapidamente do que a 
capacidade de processá-los e transformá-los em conhecimento A sobrecarga 
que já era motivo de queixas no século XVI, pouco depois da difusão dos 
livros impressos (BURKE, 2016a, p. 164). 

 

Em nossa contemporaneidade, a questão que merece destaque é como a velocidade das 

informações que temos é potencializada e os conhecimentos propagados e compartilhados no 

ciberespaço. O acesso por meio da internet muda a mentalidade e a compreensão da relação 

sociedade, informação e conhecimento.  

Morin (2013) chama-nos atenção sobre a dificuldade de se pensar o presente, pois 

atualmente não temos possibilidade de nos distanciarmos do acontecimento e a consciência de 

sua significação. Para ele o conhecimento é mais lento do que imediato, ao passo que vivemos 

na era do imediatismo.  

[…] o conhecimento fica desorientado pela rapidez das evoluções e das 
mudanças contemporâneas e, ao mesmo tempo, pela complexidade da própria 
globalização: inumeráveis interretroações entre processos extremamente 
diversos (econômicos, sociais, demográficos, políticos, ideológicos, 
religiosos etc.) (MORIN, 2013, p. 19).  

 

Da mesma forma, Peter Burke (2012), nos alerta sobre como o termo “explosão do 

conhecimento” traz consequências sobre a quantidade que só tem aumentado em função da 

produção e disseminação acelerada do conhecimento, que é potencializada pelas tecnologias 

digitais.  

Do ponto de vista de um consumidor sofrendo de “angústia de informação”, a 
metáfora tradicional de se sentir aforado ou as metáforas novas de “ruído”, 
“neblina de dados”, ou um “tsunami de dados” está “se quebrando nas praias 
do mundo civilizados”. […] O aumento na quantidade de cientistas e outros 
estudiosos, sejam pesquisadores em tempo integral ou parcial, levou a uma 
velocidade ainda maior nas descobertas e publicações, sobretudo no caso dos 
artigos de ciência natural publicados em revistas especializadas (BURKE, 
2012, p. 311-312). 

 

Esta angústia, potencializada pela rede faz parte de nossa “sociedade da conexão” que é 

uma continuidade do que pudemos chamar de sociedade da informação e do conhecimento, já 
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que, como apontamos, torna-se cada vez mais difícil estabelecer pontos de ruptura em uma 

condição de prolongamento de desenvolvimento da sociedade contemporânea.  

Neste primeiro momento pudemos traçar um panorama histórico do desenvolvimento e 

das formas de conhecimento, com destaque para a diferenciação entre informação e 

conhecimento, a fragmentação dos conhecimentos por meio da divisão, categorização e gestão 

do conhecimento como capital imaterial e, ainda, o movimento de se buscar a universalização 

do conhecimento e, ao mesmo tempo, como ele se transforma, impedindo, em especial em nossa 

contemporaneidade que se homogeneíze. Por fim, o excesso de informação dificulta o 

conhecimento e torna-se necessário identificar conhecimentos úteis em uma sociedade que 

produz excesso de informação e de conhecimento impulsionadas pelo desenvolvimento das 

tecnologias digitais. Tais fatores revelam ao mesmo tempo uma possiblidade de expansão, bem 

como de fragmentação de conhecimentos.  

Vale destacar que é nesse contexto que o professor atua na universidade (práxis) e prepara 

os alunos para serem produtores de novos conhecimentos que podem ser fragmentados e 

desconectados ou complexos. 

Partiremos, a seguir, para uma abordagem sobre as transformações motivadas pelo 

advento da internet e o avanço das tecnologias digitais e seus impactos nas formas de acesso, 

de comunicação, de produção de conhecimento e relações sociais. 

 

1.2. A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E DA CONEXÃO 

Quando pensamos nos termos Sociedade da Informação e do Conhecimento, estamos 

diante de um tema que pode ser considerado recente em termos históricos, mas que, contudo, 

trouxe consigo profundas transformações nos campos do conhecimento, de uma nova forma de 

pensar e de estar no mundo, com o advento e crescente desenvolvimento das tecnologias 

digitais. Podemos dizer que houve uma grande aceleração desta sociedade, com impactos nas 

economias, nas linguagens, na educação e, sobretudo, nas formas de comunicação.  

Como mencionamos anteriormente, o controle da informação, sua classificação e, 

inclusive, os usuários que se utilizariam para produzir tais conhecimentos era considerado a 

essência do futuro. Surgiram novas formas de aprender e ensinar, a partir da disponibilidade de 

informação sobre qualquer assunto ou área de conhecimento humano.  

Em termos mundiais, o processo de globalização, do início dos anos 90 produziu uma 

nova infraestrutura de sociedade em que se estabeleceria relações para além das fronteiras 
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geográficas, proporcionada, cada vez mais pelo desenvolvimento de tecnologias 

comunicacionais que expandiram e aproximaram as relações locais e internacionais. 

Os campos das comunicações merecem grande destaque, pois seu desenvolvimento 

impulsionou o que podemos chamar de a grande Rede. O desenvolvimento e movimento de 

convergência das mídias digitais permitiu um marco na história da humanidade no que se refere 

a fusão de tecnologias digitais. A intersecção dos termos “convergência” e “informação” 

ocorreu desde as décadas de 1960 e 1970, de acordo com Burke (2016). O autor prefere referir-

se ao termo como “tecnologias” nesta época, pois existia uma grande diversidade em 

desenvolvimento. O termo convergência (JENKINS, 2014) refere-se muito mais a uma cultura 

de comunicação, pois envolve mais do que tecnologia. Há algo imaterial, mas também material 

quando se fala de convergência de mídias.  

Passando pela convergência das mídias, temos os computadores e as telecomunicações, 

passando por satélites e cabos e finalmente, com a explosão da internet no final dos anos 90, 

estas convergências, no espaço virtual impulsionaram a formação do ciberespaço, ou ciber-

mundo, como foi denominado. As linguagens poderiam existir todas num único espaço virtual 

que favoreceria o acesso à informação a milhões de pessoas em tempo real e em qualquer lugar 

do mundo. 

Ela [a cibercultura] nasce nos anos 50 com a informática e a cibernética, 
começa a se tornar popular na década de 70 com o surgimento do 
microcomputador e se estabelece completamente nos anos 80 e 90: em 80 com 
a informática de massa e em 90 com as redes telemáticas, principalmente com 
o boom da internet (LEMOS, 2005, p. 16). 

 

Segundo Peter Burke foi criado um “fluxo de vida” com uma metáfora em que se poderia 

navegar ou sobrevoar esse espaço virtual. Podemos compreender então, que a partir dessa nova 

forma de sociabilidade, uma nova cultura surge a partir do virtual que impactará, de forma veloz 

como nunca antes, as culturas e as comunicações mediadas por tecnologias digitais. Outra 

marca da forma ciber, aponta Lemos (2005) é o estabelecimento de uma dimensão que mantém 

uma relação complexa entre os conteúdos e a vida social. Segundo Pierre Lévy (2004), a 

cibercultura é uma nova forma de cultura que permitiu o prolongamento e evolução da 

linguagem. 

A linguagem fez crescer uma nova vida no coração da antiga, aquela dos 
signos, da cultura e das técnicas. A linguagem vive. […] A cada etapa da 
evolução da linguagem, a cultura humana torna-se mais potente, mais criativa, 
mais rápida. Acompanhando o progresso das mídias, os espaços culturais 
multiplicaram-se e enriqueceram-se: novas formas artísticas, divinas, 
técnicas, revoluções industriais, revoluções políticas. O ciberespaço 
representa o mais recente desenvolvimento da evolução da linguagem (LÉVY, 
2004, p. 11-12). 
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Não podemos falar de sociedade contemporânea sem lançarmos nosso olhar para essa 

história recente que transformou nossa realidade num continuum desenrolar de manifestações 

culturais que trouxeram novas formas de pensar e estar no mundo. São apropriações de 

imagens, signos, dispostos de forma não linear, criados, apropriados, inventados e 

compartilhados de forma livre, a partir de informações e dados dispostos na rede. Segundo 

Castells (1999, p. 497), “as estruturas sociais emergentes nos domínios da atividade humana 

levam uma conclusão abrangente: como tendência histórica, as funções e os processos 

dominantes estão cada vez mais organizados em rede”. 

Este fenômeno traz diversas consequências, tanto para a expansão quanto para problemas 

que existem em todas as sociedades. A questão a ser pontuada é que por meio da tecnologia 

haverá sempre uma potencialização daquilo que acontece e se estabelece na rede, uma vez que 

a velocidade permite a dissipação de forma capilar e numa quantidade que se avoluma 

exponencialmente, próprios da contemporaneidade. As “redes constituem a nova morfologia 

social de nossa sociedade, e a difusão da lógica de redes modifica de forma substancial a 

operação e os resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura” 

(CASTELLS, 1999b, p. 497). 

Uma das questões fundamentais que a internet trouxe foi o acesso rápido, e em fluxo 

constante e volumoso das informações e conhecimentos e, de certa forma, da democratização 

desses saberes, entendido como um maior número de pessoas passaram a ter acesso ao 

ciberespaço. Sabemos que tal acesso é desigual, mas essa questão de longa data na história da 

humanidade teve uma impressionante mudança, se pensarmos nos bilhões de seres humanos 

que estão conectados e apenas por um clique, ou mais recentemente, por um toque na ponta dos 

dedos conseguem ter em suas telas de computador portátil e móvel, smartphones e tablets 

milhares de informações sobre um determinado assunto, notícia, pesquisa, entre outros. Para 

Castells (1999), a tecnologia fornece a base material para a expansão das relações sociais e que, 

ao denominarmos de sociedade em rede, compreendemos que está “caracterizada pela primazia 

da morfologia social sobre a ação social” (CASTELLS, 1999b, p. 497). 

Neste sentido, ao falarmos de novas formas de produção e disseminação de 

conhecimento, Peter Burke nos indaga se “o formato de uma certa sociedade determina ou 

simplesmente influencia os conhecimentos a serem encontrados dentro dela” e, ainda, se seria 

“a cultura (abarcando valores fundamentais) e não a “sociedade” que forma o conhecimento em 

um determinado lugar e época”? (2015, p. 154). Trata-se de uma questão relevante, pois 

estamos diante de uma sociedade que vive uma relação complexa entre novas possibilidades de 
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comunicação por meio das linguagens potencializadas pela tecnologia que permitem a 

existência de uma realidade planetária (MORIN, 2013). Neste contexto, a tecnologia 

computacional também se apresenta como um constructo cultural da contemporaneidade. 

A convergência da evolução social e das tecnologias da informação criou uma 
nova base material para o desempenho de atividades em toda a estrutura 
social. Esta base material construída em redes define os processos sociais 
predominantes, consequentemente dando forma à própria estrutura social 
(CASTELLS, 1999b, p. 499). 

 

Dentre os desafios contemporâneos estão a compreensão de que nossa vida social não 

poderá mais ser observada a partir de contextos históricos lineares, senão por um pensamento 

complexo, como nos aponta Morin (2013), que nos propõe um diálogo sensível ao religamento 

dos saberes e dos relacionamentos humanos que se manifestarão cada vez mais de forma 

coletiva e compartilhada.  

Enquanto não religamos os conhecimentos segundo o conhecimento 
complexo, permanecemos incapazes de conhecer o tecido comum das coisas: 
não enxergamos senão os fios separados de uma tapeçaria. Identificar os fios 
individualmente jamais permite que se conheça o desenho integral da 
tapeçaria (MORIN, 2013, p. 192-193). 

 

O ciberespaço torna vivo esse movimento e permite novas formas de pensar sobre os 

deslocamentos possíveis para movimentos de atenção coletiva.  

A atenção viva e multiforme dos seres humanos traça um movimento fractal 
cada vez mais denso e rápido no ciberespaço. Esse movimento desenha a 
imagem virtual, labiríntica, hipertextual, multidimensional e viva do que 
queremos, do que procuramos coletivamente. O espaço da atenção coletiva se 
abre cada dia mais à extraordinária diversidade do que pode interessar à 
humanidade (LÉVY, 2004, p. 180).  

 

Os conhecimentos e aprendizados, as formas de aprender e de ensinar também ganham 

uma dimensão importante no que se refere ao aprendizado coletivo, principalmente quando 

existe o encontro com diferentes grupos e culturas. O conceito de inteligência coletiva 

apresentada por Pierre Lévy (1999b) parte do princípio de que o aprendizado é fruto do encontro 

com o outro. Ou seja: 

Se os outros são fonte de conhecimento, a recíproca é imediata. Também eu, 
qualquer que seja a minha provisória posição social, qualquer que seja a 
sentença que a instituição escolar tenha pronunciado a meu respeito, também 
sou para os outros uma oportunidade de aprendizado. Por meio de minha 
experiência de vida, de meu percurso profissional, de minhas práticas sociais 
e culturais, e dado que o saber é coextensivo à vida, ofereço recursos de 
conhecimento a uma sociedade (LÉVY, 1999b, p. 28). 
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A inteligência coletiva, apresentada por Lévy, é anterior ao boom da internet, mas 

consideramos totalmente condizente com o momento contemporâneo que vivemos o 

pensamento de que o encontro com o outro, principalmente em estruturas planetárias como a 

nossa, favorece os aprendizados e o compartilhamento de saberes de forma coletiva.  

Contudo, o que vemos é que esse ideal de inteligência coletiva, pelo menos como Lévy 

(1994) propôs, apoiado no ciberespaço como o lugar de realização deste fenômeno, não 

acontece de forma “organizada” ou “coordenada”. Talvez pelo fato de termos o conhecimento 

fluido, transformado constantemente por meio de conexões instantâneas que, ao mesmo tempo 

oferecem um dinamismo, no entanto não se conservam em uma mesma forma, o que gera uma 

instabilidade e muitas vezes um mal-estar por não sabermos para onde, porque e com quem 

vamos.  

Cabe aqui entender este fluxo caótico a partir do conceito de modernidade líquida criado 

por Bauman (2016) atribuído à metáfora dos líquidos, que diferentemente dos materiais sólidos, 

não conservam sua forma durante muito tempo e estão constantemente dispostos a mudar, a se 

transformar. Como nos propomos a mostrar a sociedade do conhecimento também é fluida 

devido ao fluxo do tempo. Para ele, estamos vivendo um momento de interregno, conceito que 

ele utiliza do filósofo Antonio Gramsci, que significa:  

um estado transitório das coisas, um estado no qual os velhos – uma vez 
testados – modos de fazer as coisas não funcionam mais, ou pelo menos, não 
funcionam tão bem como costumavam funcionar e por isso sentimos que ‘as 
coisas não podem ir muito mais longe do que já estão’- mas novas maneiras 
efetivas que poderiam substituí-las se concentram em fase de experimentação 
sem resultado conclusivo; estão, pode-se dizer, ainda em fase de 
desenvolvimento – na prancheta (BAUMAN, 2016, 251-252). 

 

A partir dessa perspectiva transitória das coisas, inconclusiva e incerta, propormo-nos a 

pesquisar sobre como a cibercultura, e a produção de conhecimentos, especificamente, no 

ambiente universitário, tendo a figura do professor como foco principal de nossa atenção, 

apresenta em seu espaço permanências e mudanças nas relações humanas, religação de saberes 

e além de um desafio é uma grande provocação. Como Bauman (2016) nos aponta, as novas 

maneiras de se fazer a coisas – em nosso caso, de pensar a educação – ainda estão na 

“prancheta”. São experimentações, muitas vezes inconclusivas, mas necessárias para o avanço 

e desenvolvimento desta sociedade permanente ou da conexão. Essa constatação nos coloca 

numa posição vertiginosa, principalmente no campo da pesquisa, pois cada vez mais somos 

chamados a investigar processos em contínuo desenvolvimento, o que significa pensar em uma 

forma de pesquisa que considere os processos em desenvolvimento e não tanto, os resultados 

“experimentais” enquanto causa e efeito, já que estamos vivendo uma era de continuum.  

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


40 
 

Nos dedicamos a realizar todo um percurso de compreensão do ciberespaço, das relações 

com a tecnologia e das possibilidades que esta revolução nos permitiu, além de lançar-nos sobre 

os desafios de uma sociedade em permanente construção, em que a própria forma não é mais 

linear, mas como rizoma (Deleuze, 1996), com uma rapidez e fluidez que transforma a história, 

sem que tenhamos como fixar pontos de grandes mudanças.  

Podemos, a partir de Bauman (2015) também dizer que “cultura tornou-se uma 

ferramenta mais de mudança do que de conservação”. Como afirmamos anteriormente, se a 

cultura forma o conhecimento em uma determinada época (BURKE, 2016) e se, o ciberespaço 

deu início ao que estamos nomeando de cultura da conexão (JENKINS, 2014) – sendo esta 

entendida para além da cultura de convergência de mídias, então torna-se necessário 

debruçarmo-nos sob o campo do pensamento complexo para aprofundarmos como podemos 

religar os saberes (MORIN, 1999), num momento em que os conhecimentos passam, com maior 

intensidade, a ser desenvolvidos de forma coletiva (LÉVY, 2004), em rede de colaboração 

compartilhada.  

A educação tem um papel imprescindível nesse contexto e os desafios para o 

desenvolvimento de uma revolução da educação estão postos pela cibercultura que impulsiona 

novas possibilidades de comunicação, de aprender e de ensinar, do desenvolvimento das 

linguagens digitais como artefato de apoio pedagógico e dos fenômenos próprios da sociedade 

da conexão. Entretanto, vivemos uma era em que a educação, em especial, a prática docente, 

vive ainda à margem das mudanças colocadas até o momento pela pesquisadora. Temos um 

formato de escola e um perfil docente condizente com o século XIX em pleno século XXI, 

formato estético que não dialoga com a sociedade em rede e mesmo líquida, com uma proposta 

de produção de conhecimento coletivo e com a religação dos saberes.  

Castells (2013), ao analisar as práticas contemporâneas na educação afirmou enquanto 

conferencista do Projeto Sem Fronteiras, que a escola, em seus processos de aprendizagem, está 

obsoleta. O autor menciona que “a aprendizagem, na maior parte das escolas e universidades é 

totalmente obsoleta. Porque insistem em produzir uma pedagogia baseada na transmissão de 

informação. Não necessitamos de transmissão de informação, porque a informação está toda na 

internet” (CASTELLS, 2013). 

A provocação do autor em 2013 nos é válida enquanto questionamento sobre a relevância 

de processos de apropriação de informação para a construção de conhecimentos tendo o 

professor como fundamental para a religação de saberes. A inquietação emerge diante do 

exposto sobre a própria história do conhecimento que nos apresentou uma realidade de divisão 

e de fragmentação de saberes, mas que se transformou e foi potencializada e multiplicada pelo 
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desenvolvimento das tecnologias digitais. Com isso desdobramos novos questionamentos: de 

que forma podemos construir significados às questões emergentes da sociedade líquida no 

campo da educação e da prática docente? Como o pensamento complexo de Morin (1999 e 

2013) pode nos auxiliar a compreender o funcionamento de redes de colaboração?  

 

1.3. O PENSAMENTO COMPLEXO PARA RELIGAÇÃO DE SABERES NA CULTURA 

DA CONEXÃO 

Considerando os aspectos abordados anteriormente enquanto panoramas para a 

construção de um pensamento crítico sobre a situação contemporânea, em especial no que se 

refere ao campo da educação e da prática docente, o apreender que na história dos 

conhecimentos, os grandes marcos acompanham o desenvolvimento das tecnologias, desde o 

surgimento da imprensa, do surgimento dos microcomputadores e finalmente da revolução 

causada pela internet e o ciberspaço como um lugar imaterial que permitiu num primeiro 

momento a convergência das mídias e, mais recentemente, a cultura da conexão.  

Gostaríamos de fazer uma introdução a este respeito, uma vez que esse tipo de evolução 

da cultura da convergência para a cultura da conexão, pois como próprio da modernidade 

líquida esse tipo de transformação acontece permanentemente de forma sutil, mas que possui 

características muito importantes do pensamento complexo de Morin (1999, 2013) sobre a era 

planetária e religação de saberes.  

Em nosso panorama sobre o ciberespaço pontuamos historicamente como a ligação entre 

os sistemas de comunicação entre as telecomunicações por meio dos computadores abriram 

espaço para o desenvolvimento de cultura de convergência de linguagens, sendo estas 

entendidas como um movimento de aproximar e, ao mesmo tempo, de torná-las únicas. Este 

tipo de convergência permitiu, com o disseminar das mídias digitais e a extensão das 

linguagens, entendida como uma combinação entre imagem, som, texto, vídeo e possibilitando 

a criação de hipermídias, o que tornou o ciberespaço um local para produção e 

compartilhamento de áudios, vídeos, hipertextos, dentro outros. Vale destacar, como exemplo 

de convergência, a criação dos dispositivos móveis, enquanto aparelhos portáteis que 

ofereceram aos usuários a possibilidade de possuir um equipamento que agregasse várias 

mídias e permitisse a integração entre eles: o smartphone iPhone e o iPad lançados pela Apple 

foram criações que alteraram as formas de se pensar e se comunicar com agilidade e sem a 

necessidade de estar vinculado a um computador. Em especial o iPhone, que deu origem a esse 

conceito de convergência em dispositivos móveis agregava diversas mídias como, calendário, 
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agenda, relógio, telefone, internet, vídeos, áudios e por meio de aplicativos, propiciava a 

interação entre todas essas mídias.  

Como a característica de nossa contemporaneidade é a de uma liquidez e acontece de 

forma não linear, podemos dizer que o movimento de convergência das mídias teve sua 

evolução para a cultura da conexão, sendo esta entendida como uma cultura para além da 

convergência, pois após a estruturação de aparelhos que abrigassem a convergência de mídias, 

estas passam a ser propagadas diretamente na nuvem, não sendo mais necessário um 

equipamento para que essa convergência acontecesse. A convergência passa a ocorrer na 

nuvem, basta da conexão da internet. Nesse sentido, podemos dizer que a conexão é a 

convergência da convergência. Se compreendermos que estamos vivendo a época de uma 

convergência imaterial, impulsionada por uma cultura digital que explora e experimenta 

conflitos, distâncias e não mais um movimento de “ordem”, de universalização, estamos diante 

de algo que acontece de forma viva, ou seja, a partir de um diálogo que, considerando a 

diversidade humana, jamais poder ser de uma única ordem, mas com possibilidade de 

experiências diversificadas e multiculturais, de forma que o conflito e a divergência fazem parte 

desse universo.  

Ao nos atermos sob o que compreendemos a respeito da evolução da cultura da 

convergência para a cultura da conexão, nosso interesse é compreendermos como essa cultura 

de conexão vai ao encontro do pensamento complexo proposto por Morin (2013) para 

pensarmos a sociedade numa perspectiva de religação de saberes. 

Enquanto Bauman (2015) caracteriza a modernidade liquida e nos coloca a questão sobre 

os excessos da tecnologia e da posição vertiginosa em que nos encontramos, o autor nos 

encoraja a encontrar possibilidades de avançar para sair desse ciclo de excessiva fluidez para 

processos consistentes e significativos do uso da tecnologia virtual na educação, encontramos 

em Morin (2013) alguns caminhos sobre os quais lançaremos nosso olhar, a partir de uma 

perspectiva crítica, nos campos da educação e da prática docente, em especial em contextos de 

ensino superior.  

A partir da imagem de uma via, Edgar Morin (2013) propõe algumas reflexões sobre as 

dificuldades de pensarmos o presente, em muito, já explicitadas pela própria identificação da 

liquidez e fluidez em que vivemos. Contudo, algumas questões relacionadas aos excessos tanto 

de informações quanto de conhecimentos que não conseguimos absorver, nos colocam numa 

posição vertiginosa quanto à educação contemporânea.  

Como aponta Manuel Castells (2013), em nossa era não temos mais o problema da 

informação, pois grande parte de toda a informação do mundo já está digitalizada. Torna-se, 
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portanto, um desafio pensar o conhecimento em novas perspectivas, não mais de uma 

transmissão, principalmente em tempos líquidos, mas de uma construção de conhecimento que 

leve em conta, inclusive, a própria fluidez e propagação proveniente de uma sociedade 

conectada.  

Não necessitamos de transmissão de informação, porque a informação está 
toda na internet. Um estudante meu acabou de fazer um artigo fundamental 
que publicou na revista Science, a revista científica mais importante, no qual 
quantificou toda a informação que existe no planeta, e onde está, e como está, 
em que plataformas e em que formas. Calculou que 97% da informação do 
planeta estão digitalizados e 80% disso estão na internet. Então a informação 
está aí. O que precisamos são critérios para buscá-la e para combiná-la nos 
projetos intelectuais, pessoais e profissionais que cada um tem. É essa 
capacidade de dar poder intelectual que a escola tem que transmitir ou que 
tem que servir, dar poder intelectual, dar critérios próprios. O que acontece? 
Todo o sistema da escola está organizado em outro princípio diferente 
(CASTELLS, 2013). 

 

Assim, em novos contextos, podemos observar que os jovens de nossa sociedade pensam 

de forma a manter aberta todas as possibilidades, mais do que um conhecimento técnico de 

habilidades – que são fundamentais para a educação – necessitam de espaços de diálogo com 

os professores e com as tecnologias de forma que novos modelos possam construir uma 

identidade digital com sujeitos que tenham a capacidade de saber interagir neste ciberespaço de 

forma inteligente e em diálogo planetário.  

Contudo, as instituições educacionais ainda se constituem de forma fechada e não fluída 

e, portanto, se considerarmos nossas práticas educacionais, em especial o cenário educacional 

superior brasileiro, essa realidade traz ao professor uma situação bastante desafiadora, 

principalmente porque não oferece condições para que este docente se aproprie de forma 

consciente e significativa e desenvolva um diálogo colaborativo para a construção de novos 

conhecimentos e a religação dos mesmos. 

É importante destacar que o desenvolvimento das tecnologias digitais traz muitas 

provocações para o mundo do trabalho. Profissões desaparecem, profissões se ressignificam e 

a necessidade de formação continuada é indiscutível em todas as áreas. Com esse novo cenário 

do mundo do trabalho há possibilidades de inovação que tornam vários aspectos da vida 

melhores ou mais eficientes, além de nos permitir ampliar as formas de comunicação e de 

conexão com o mundo, de manipular, de inventar, de ser criativo e de refletir sobre o que 

acontece local e globalmente com as diversas profissões.  

O professor está dentro deste contexto e a práxis enquanto ação transformadora 

concomitante às mudanças tecnológicas que se colocam e o impulsionam a propor novas 

metodologias e práticas, o que amplia a oportunidade de aprender e compartilhar experiências 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


44 
 

num espaço virtual aberto e colaborativo com seus pares e principalmente com os alunos que 

estão circulando pelo ciberespaço, mas nem sempre em caminhos que possibilitaram a 

aprendizagem, a construção do conhecimento em rede, colaborativo, coletivo e em direção a 

sua religação, o conceito de currículo reforça a ideia de fragmentação do conhecimento, por 

isso temos professores com sua formação fragmentada o que dificulta a práxis para a 

convergência e religação dos saberes. 

Quando Morin (1999) aborda a necessidade de se religar os saberes, sua proposta nos 

parece muito condizente com as necessidades atuais de renovação e de avanços no campo da 

educação, que por sua vez, terá impactos em toda a sociedade.  

Como já abordamos, nossa contemporaneidade foi invadida por excessos, sejam eles de 

informação e/ou de conhecimentos. Não temos controle sobre o que é produzido e dissipado e 

encontramos dificuldades para distinguir ou absorver conhecimentos pertinentes, no entanto, as 

mudanças que temos com a cibercultura não atingiram a mesma proporção com professores e 

suas práticas pedagógicas, de forma que há visivelmente um desnível entre a cultura escolar e 

a cibercultura.  

Entendemos, pois, ser necessário, criar movimentos de organização desses 

conhecimentos para que possam atingir a educação e, principalmente, para que propiciem 

práticas docentes inovadoras, tal como nos aponta Morin (1999, p. 430-431):  

a partir do momento em que se possuem instrumentos que permitem 
reorganizar os conhecimentos, há a possibilidade de começar a descobrir o 
rosto de um conhecimento global, mas não a fim de chegar a uma 
homogeneidade no sentido holista que sacrifica a visão das coisas particulares 
e concretas numa bruma generalizada. É esta, verdadeiramente, a relação, a 
ligação incessante do conhecimento das partes com a do todo, do todo com as 
partes […] 

 

As tecnologias digitais nos oferecem os instrumentos necessários para uma gestão do 

conhecimento que privilegie os aspectos próprios de propagação e o diálogo esperado. Torna-

se relevante também abordarmos como podemos estabelecer ligações de saberes entre os 

diferentes conhecimentos, a partir de um pensamento complexo que amplia nossa visão de 

conhecimento fragmentada? Nesse sentido, é importante olharmos para a organização dos 

espaços escolares que não absorveram as mudanças e se reorganizam em rede, 

colaborativamente, para provocar a religação de saberes.  

Rosnay (1999) apresenta considerações relevantes sobre a abordagem sistêmica, 

enquanto busca uma forma de compreender e organizar os conhecimentos de forma que se 

“compreenda não somente pela análise, mas também pela síntese” (p. 433). Para o autor os dois 
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tipos de abordagem, a analítica e a sistêmica se complementam. A abordagem sistêmica se volta 

para as “interações” e para a percepção global. Esta abordagem nos interessa na medida em que 

os conhecimentos produzidos a partir das relações no ciberespaço podem, por meio da interação 

e de um funcionamento sistêmico, oferecer uma organização de conhecimentos que seja 

interessante para grupos que possam compartilhar suas experiências. O autor pontua que “para 

religar os conhecimentos é preciso que nos debrucemos sobre um certo número de 

características comuns a sistemas complexos, diferentes uns dos outros” (ROSNAY, 1999, p. 

434).  

Ele aprofunda esta reflexão apresentando-nos sete pontos que considera relevantes para 

a validação deste sistema como recurso para a religação de saberes e conhecimentos diferentes. 

Nos utilizaremos desta análise para destacarmos algumas ideias centrais sobre o que estamos 

considerando um sistema interessante para o estabelecimento de relações no ciberespaço, como 

suporte para mudança na prática docente atual.  

Em primeiro lugar, os pontos propostos pelo autor destacam o ambiente, a variedade de 

elementos e as interações possíveis e permanentes. 

 […] Primeiro ponto: esses sistemas complexos são abertos sobre o seu meio 
ambiente, ou seja, são atravessados por fluxos de materiais, de informações e 
de energias, em interacção com o ecossistema em que se encontram. […] 
Segundo ponto: a característica destes sistemas é a variedade dos elementos 
que constituem e que estão em interacção permanente […] (ROSNAY, 1999, 
p. 434, grifo nosso). 

 

Podemos estabelecer paralelos quanto à possibilidade de ampliar relações 

comunicacionais para novas práticas docentes, se consideramos que tais sistemas permitem ao 

grupo organizar saberes, de forma a atender necessidades da rede, abordadas no quarto ponto, 

em que a comunicação torna-se constante e a interdependência dos elementos podem permitir 

uma expansão do conhecimento.  

Terceiro aspecto: os níveis hierárquicos de complexidade, ou seja a 
organização de que Edgard Morin fala […] Quarto ponto: a presença de redes 
de comunicação é igualmente uma constante. […] Quinto ponto: a 
interdependência destes elementos (ROSNAY, 1999, p.434, grifo nosso). 

 

Tais sistemas, criados em âmbito educacional, permitem ainda que ocorram trocas de 

informações e, ainda, que tenham comportamentos não lineares, possibilitando mudanças de 

pensamentos, revisão de caminhos e conceitos, reorganização de conhecimentos, garantindo 

um dinamismo próprio do ciberespaço.  
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É conhecida a sexta característica dos sistemas complexos: são os <ciclos de 
regulação> que permitem remeter uma informação desde a saída de um 
sistema, até a entrada, de duas maneiras. […] Sétimo ponto: os 
comportamentos do sistema complexo, no tempo, não são nem lineares, nem 
extrapoláveis (ROSNAY, 1999, p. 435). 

 

Religar saberes, por meio de uma abordagem sistêmica apoiada em redes para a 

construção e reorganização de saberes fragmentados permite ter uma visão ampla e, ao mesmo 

tempo, “viva” dos saberes que estão sendo construídos a cada momento. Segundo o autor a 

abordagem sistêmica “é uma metodologia que permite organizar os conhecimentos tendo em 

vista uma melhor eficácia da ação” (ROSNAY, 1999, p.437). Ele traz, em sua abordagem, um 

elemento que consideramos muito relevante no que se refere a “ação”.  

Aprender por aprender é uma coisa. Aprender para agir é outra. Aprender para 
compreender os resultados e os objetivos da acção é ainda outra coisa. Em vez 
de levar a cabo a acumulação permanente dos conhecimentos, a relação entre 
analítica e sistémica vai permitir religar os saberes dentro de um quadro de 
referências mais amplo (ROSNAY, 1999, p. 437). 

 

Nossa contemporaneidade é marcada pela experiência do aprendizado, pela concepção 

de que a construção do conhecimento se dá por meio da experiência, mas isso chega ainda de 

forma tímida quando nos referimos ao ensino superior. Abordaremos esta temática, com maior 

profundidade no próximo capítulo, contudo, nos parece pertinente destacar a relevância do 

significado que a “ação”, a “prática”, a “experiência” têm para o aprendizado, quando nos 

propomos a utilizar a abordagem sistêmica e analítica juntas em sistemas para organização de 

conhecimentos acadêmicos e práticas docentes.  

Contudo, para que exista o diálogo é necessário ter pessoas engajadas dispostas a aprender 

e compartilhar juntas. Esta é uma tendência para o futuro próximo, como nos aponta Burke, em 

que “nós provavelmente veremos maior ênfase no aprendizado coletivo por parte da 

humanidade” e acrescenta ainda que esse desafio poderá ser definido como uma “história 

cognitiva” ou “história das mentalidades coletivas” (BURKE, 2016a, p. 175).  

A disposição para a construção coletiva de saberes não é nova, na verdade, ainda na 

história do conhecimento, podemos buscar exemplos de como os seres humanos buscaram 

estabelecer relações de aprendizado coletivo. A ideia principal da “República das Letras”, cujos 

estudos se iniciaram no século XV, e que chegou ao fim por volta de 1800 era uma “comunidade 

imaginária”, “uma faculdade sem paredes”, ou uma “rede de redes”. Este exemplo de 

comunidade em rede apresenta suas fases, sempre em consonância com as mudanças com as 

formas e os meios de comunicação, as quais ele classificou em quatro “eras”. A “primeira era” 
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(1500-1800) está relacionada a “republica movida a cavalo”, quando a disseminação de 

conhecimento era feita em função da troca de livros e textos que necessitavam de um transporte 

físico para fazê-lo. A “segunda era (1800-1950) “ foi denominada por “república do vapor”, 

uma vez que a prensa em vapor reduziu o valor de produção de livros e as viagens foram 

facilitadas permitindo trocas entre acadêmicos e pesquisadores de diversas regiões e culturas. 

A “terceira era” (1950-1990) tem como fator inovador uma maior facilitação das relações 

internacionais que permitiu a proliferação de congressos internacionais para discussão de temas 

específicos. Por fim, o destaque que gostaríamos de pontuar se dá ao que o autor nomeia como 

a “era da república digital”:  

A República das letras sempre foi uma comunidade virtual ou imaginária, 
porém a aceleração da comunicação, graças ao e-mail, à e-conferência e à e-
pesquisa coletiva, tornou seus membros mais conscientes da interação a 
distância e em relação ao que estavam acostumados e atribuiu um novo 
significado à antiga ideia de uma “faculdade invisível” (BURKE, 2016a, p. 
126). 

 

Fica evidente que o pensamento de Morin (2013) sobre a existência de instrumentos para 

uma reorganização do conhecimento para religar saberes torna-se possível por meio do 

desenvolvimento de uma cultura de conexão, que permite à sociedade se organizar e se 

relacionar atribuindo novos sentidos às relações de ensino e aprendizagem. Tal movimento só 

será possível por meio da interação humana. Ou seja, não se trata somente de tecnologias 

digitais, mas de como elas serão articuladas enquanto relações comunicacionais dentro do 

ciberespaço que permitirão, a docentes, por exemplo, compartilhar suas experiências e propor 

novas práticas para atender às demandas contemporâneas no que se refere à educação.  

Neste sentido, apropriação de uma cultura de conexão por parte do docente é de grande 

relevância no processo de ensino e aprendizagem, pois sendo o articulador e mediador do 

processo de construção de conhecimento, torna-se possível a criação de uma cultura de 

convergência e conexão com os alunos reforçando a criação de redes de colaboração enquanto 

“lugares” de aprendizagem, ou seja, da “escola expandida”.  

Para aprofundarmos nossa proposta de reflexão acerca da constituição de redes de 

colaboração, a partir de desafios à prática docente contemporânea, abordaremos a seguir a 

temática acerca das Redes de Colaboração, sendo estas entendidas como comunidades virtuais 

ou não que se reúnem e colaboram entre si. Na contemporaneidade, temos o fator conexão 

digital que expande a capacidade de ação de tais comunidades em todos os âmbitos, em 

especial, nos campos da educação e nas relações docentes.  
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1.4. REDES DE COLABORAÇÃO PARA LIGAÇÃO DE SABERES 

As Redes tornam-se nesse cenário fundamentais para o desenvolvimento do ciberespaço 

e para a criação de uma nova cultura de produção e compartilhamento de conhecimento que 

pode auxiliar professores universitários a estabelecerem novas práticas pedagógicas e 

metodológicas, a partir da práxis que leve ao empoderamento desses espaços a partir de 

proposta de trabalhos e comunicação colaborativa e compartilhada.  

Para a comunidade científica a antiga compreensão da vida como “grande 
cadeia dos seres” ou como uma progressão de hierarquias aninhadas” estaria 
dando lugar à visão de que ou bem a rede da vida consiste em redes dentro de 
redes. Nesta nova forma de pensar as redes, a comunicação torna-se um modo 
de constituir os seres e não apenas um meio de trocar mensagens (VAZ, 2004, 
p. 215). 

 

Neste sentido, recorremos a Burke para reiterar a posição de que para se religar saberes, 

é necessário ter presente que os conhecimentos transitam por meio das relações humanas em 

redes de oportunidades, que menciona “de qualquer maneira, apesar da relevância das novas 

formas de comunicação, o meio mais eficaz de disseminação continua sendo o antigo, ou seja, 

o encontro com pessoas” (BURKE, 2016a, p. 114). 

Por esta razão, ao afirmar que o conhecimento valioso não pode ser transmitido 

simplesmente pela disponibilização de livros, textos, mas sim pela ação humana, nos dá pistas 

sobre como o ciberespaço pode potencializar as relações por meio da interação entre os sujeitos 

que vivem na rede e em rede.  

A transferência de conhecimento realmente valioso de um país para outro ou 
de uma instituição para outra não pode ser facilmente obtida pelo transporte 
de cartas, periódicos e livros: ela requer o movimento físico dos seres 
humanos”. Em suma, as ideias circulam por aí dentro das pessoas (BURKE, 
2016a, p. 114). 

 

É importante observarmos que a rede, segundo Castells (1999), se constitui como a nova 

morfologia de nossa sociedade e, neste sentido, nos dá a imagem da rede como “um conjunto 

de nós interconectados. O nó é ponto no qual uma curva se entrecorta” (CASTELLS, 1999b, p. 

498). Ou seja, que cada nó representa, dependerá do tipo de redes sociais nos quais estamos nos 

referindo. Vale destacar a potencialidade das redes em se expandir e integrar novos “nós”, bem 

como a capacidade de comunicação e partilha que a rede propicia; as “redes são estruturas 

abertas, capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam 

comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de 

comunicação (por exemplo, valores ou objetivos de desempenho)” (CASTELLS, 1999b, p. 

498). 
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Para entender a complexidade da formação de redes, elas podem ser consideradas 

verticais ou horizontais (VAZ, 2004). As chamadas redes comunicação mediadas – verticais, 

ou controladas, por sistemas de comunicação de massa, ou seja, em que os sujeitos têm pouca 

ou nenhuma participação. São passivos mediante a propagação de conteúdos e informações. Já 

as chamas redes horizontais, em que os sujeitos são protagonistas e autores de conteúdos e 

práticas no ciberespaço, como blogs, redes sociais, Twitter, WhatsApp e espaços de diálogo 

síncrono e de conexão imediata, enquanto espaços colaborativos são fenômenos que têm se 

desenvolvido cada vez mais e são aqueles que nos interessam quando falamos de práticas 

pedagógicas.  

Esse fenômeno que se expande e desenvolve em nossa contemporaneidade nos confere 

traços de experiências jamais imaginadas e que se multiplicam numa velocidade que não se 

pode acompanhar. A rede trouxe possibilidades infinitas de comunicação. É interessante que 

na medida em que se expande, se multiplica, também nos é permitido ascender a novos 

caminhos que se desloca e se reinventa permanentemente.  

A rede é nossa forma de infinito, só que não como extensão desmedida que 
explode o lugar, mas como possibilidade de conexões e caminhos. A 
propriamente dizer, trata-se do ilimitado: a ausência de limites remete não só 
a ausência de centro, mas também à simultaneidade e multiplicidade de 
conexões (VAZ, 2004, p. 201). 

 

Embora esses fenômenos aconteçam em âmbito social, percebe-se que em relação a esta 

cultura, as práticas pedagógicas ainda estão em desenvolvimento incipiente por diversos 

fatores, dentre eles, a velocidade de propagação e assimilação das transformações e, de outro, 

o fato de que tanto a escola quando os docentes não dominam enquanto recurso metodológico 

tais tecnologias de informação e comunicação para aproveitar todo o seu potencial de 

comunicação e produção que pode ser revertido para os processos de ensino e aprendizagem na 

educação.  

Já nos meios académicos e, principalmente, no mercado de trabalho, a 
incorporação das novas tecnologias ocorre numa velocidade tão intensa que 
se torna difícil acompanhá-las. Perante este facto, o homem moderno vive um 
paradoxo de quem não sabe ler nem escrever, goza dos direitos de cidadão, 
mas sente-se cada vez mais isolado por falta do domínio das novas tecnologias 
de informação e comunicação. Somos hoje praticamente vividos pelas novas 
tecnologias (CAMARÁ, 2013, p. 113). 

 

Podemos observar que embora partícipes da grande rede, como grande parte da 

população, se apropriar das oportunidades tecnológicas, a partir de uma significação quanto ao 

uso pedagógico para potencializar as práticas educacionais é ainda um grande desafio, posto 
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que torna-se necessário uma mudança de posição quanto ao uso e participação das redes sociais 

– sendo estas também entendidas como associações em rede de colaboração para a produção 

de conhecimentos acadêmicos – que exige um domínio para uma ação protagonista na rede. “O 

contexto das redes digitais e a natureza desafiadora da ação net-ativista2 nos sugerem uma nova 

lógica, na qual a horizontalidade e a colaboração parecerem surgir como valores candentes” 

(BORGES JUNIOR, 2017, p. 127). 

Outro fator que merece destaque é o fato de que mesmo tendo concepções do que significa 

uma associação em rede, é fato de que a reunião de pessoas – impulsionada principalmente pela 

era da conexão – tem como característica a liberdade e autonomia. Contudo, seria utópico não 

consideramos fatores como um “controle” existente na rede, sob aqueles que detém, por 

exemplo, a autoridade para dar “credibilidade” ao que é produzido, bem como o controle sobre 

o “filtro” das informações disponibilizadas na grande rede.  

Há de se considerar, ainda, em termos globais que o acesso à rede ou redes ainda possuem 

altos graus de desigualdades, que culmina em uma forma de exclusão digital ou infoexclusão 

(SILVA, 2011) que impacta – como mencionamos – nas formas de se aprender e ensinar, sendo 

cada vez mais emergente apostar em formação de possa além de oferecer inclusão digital, 

considerar os aspectos pedagógicos envolvidos.  

No entanto, boa parte desses potenciais integrantes ainda está ausente da rede 
e/ou sem perspectivas de acesso nesse ‘projeto de modernidade’. Uma 
situação que aumenta o foco social entre aqueles que participam e os que não 
participam dessa sociedade das redes. Ou seja, verifica-se nas sociedades 
contemporâneas o aparecimento de novas categorias de analfabetos. Os que 
não sabem usar os computadores, os que não possuem endereço eletrônico ou 
de e-mail, os que não estão nas redes sociais. Os que não têm acesso à Internet: 
os ‘info-analfabetos’ (CAMARÁ, 2013, p. 113). 

 

Contudo, nesta pesquisa buscaremos ultrapassar essas contribuições diagnósticas para 

avançar numa tentativa de evolução da temática da relevância das redes de colaboração entre 

docentes universitários, buscando referências que nos balizem quanto suas possibilidades de 

ação para uma transformação nas práticas educacionais e para a religação de saberes.  

[…] o problema crucial de nosso tempo é o da necessidade de um pensamento 
capaz de enfrentar o desafio da complexidade do real, isto é, de compreender 
as ligações, interações e implicações mútuas, os fenômenos 
multidimensionais, as realidades simultaneamente solidárias e conflituosas 
(MORIN, 2013, p. 184).  

                                                        
2 O termo “net-ativismo” se refere à “miríade indefinida de qualidades que uma ação pode assumir no contexto 
das redes digitais, seja no âmbito das redes sociais digitais, seja em outras arquiteturas informativas nas quais são 
promovidas interações que envolvem não somente pessoas, mas nas quais também se pode contar com a 
participação de tecnologias, territórios e outros agentes não necessariamente humanos” (BORGES JUNIOR, 2017, 
p. 127). 
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Trata-se de observar a necessidade de comunidades que se auto-organizam de forma a 

construir e compartilhar saberes a partir do uso de recursos digitais de conectividade em redes 

de colaboração. Ladrière (1999) nos apresenta uma imagem acerca do pensamento complexo, 

principalmente, partindo da concepção de que para a ligação de saberes é necessário ter presente 

a figura do racional e do razoável, o que nos parece muito condizente e, senão, possível de 

realização a partir de redes e comunidade que se organizam, se recriam e se multiplicam, a 

partir das oportunidades que as tecnologias oferecem.  

Este domínio é o dos objetos técnicos, mas também dos edifícios teóricos, 
considerados em si mesmos, independente dos actos de invenção que lhes 
deram origem, assim como dos esquemas de uma organização de acordo com 
a qual são construídas redes de interacção e as instituições, ou os esquemas 
operativos de acordo com os quais funcionam essas redes, e essas instituições 
(LADRIÈRE ,1999, p. 442). 

 

Esta forma de pensamento reitera o que pontuamos sobre como redes de colaboração 

contribuem para o desenvolvimento de comunidades cujo seu funcionamento se torna mais 

autônomo, fenômeno próprio de nossa contemporaneidade, mas que, contudo, tem presente 

uma certa direcionalidade. Ou seja, tais ligações vão “no sentido da constituição de uma rede 

cada vez mais densa de sistemas interligados, de complexidade cada vez maior e cujo 

funcionamento é cada vez mais autónomo” (LADRIÈRE ,1999, p. 442).  

Ao pensarmos redes de colaboração para processos e práticas educacionais, sejam elas 

locais ou internacionais, consideramos ter presente que tais iniciativas não atingirão a situações 

globais, mas sim, de acordo com interesses do grupo. Estas deverão ter autonomia para uma 

direcionalidade e ser controladas quando ao essencial, uma vez que devem ter permitir uma 

autoformação. A esse respeito é importante que seja livre de uma institucionalização para que 

se possa ter elementos que permitam relações efetivas quanto às singularidades e similaridades, 

convergências e conflitos, que tornarão esses espaços espontâneos, criativos para uma 

multiplicação de interconexões entre as partes, o que aumenta a complexidade e o nível de 

participação.  

Assim, podemos pensar em um sistema racional que funcione em rede e que 

[…] tende, precisamente, para se tornar um enorme autómato, capaz não 
apenas de realizar tarefas determinadas conforme instruções dadas, mas ter 
em conta a experiência, de adquirir novos conhecimentos, de fazer a crítica 
dos seus próprios modos de funcionamento e de compreender os seus próprios 
erros, de aperfeiçoar, nesta base, as suas próprias instruções operativas, de 
aumentar a eficácia, de elevar a qualidade das atuações, em suma sistematizar 
o seu próprio comportamento de acordo com uma espécie de reflexidade que 
está no princípio do reforço de autonomia (LADRIÈRE ,1999, p. 445). 
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Quando se trata de pensar em práticas docentes a partir de redes de colaboração, seja em 

âmbitos locais ou internacionais, podemos observar que ainda são desafios a serem enfrentados, 

pois a cultura acadêmica da docência ainda é enraizada em práticas individuais e lineares de 

professores e alunos.  

Por essa razão, é necessário que tenhamos espaços que permitam uma reorganização de 

espaços da formação docente que estejam atentos à necessidade de uma ressignificação da 

atuação docente. É notório que a chamada “reforma da educação” (MORIN, 1999) é emergente, 

mas é importante também identificar que por meio de processos totalmente institucionalizados 

não acontecerá. É preciso fomentar ações que envolvam o protagonismo docente, a partir de 

um pensamento complexo que considere as relações de uma inteligência coletiva, que seja 

participativa, que provoque experiências significativas de imersão que permitam ao docente 

uma apropriação significativa e transformadora de suas práticas docentes, condizentes com uma 

maneira diferenciada de se construir e compartilhar conhecimentos.  

Para tentarmos responder às demandas atuais de uma sociedade em constante 

transformação, Bauman (2015) aponta para a grande responsabilidade da educação. Para tanto, 

perceber a necessidade de educar os educadores Morin (1999) nos lança numa perspectiva de 

formação permanente de professores, por meio de uma práxis, que considere as redes 

horizontais como forma de aprendizado. A criação de novos conhecimentos de forma 

compartilhada e colaborativa sobre as novas formas de comunicação são focos de nossa 

abordagem no próximo capítulo que se refere a como estas podem ser úteis e imprescindíveis 

para as relações de aprendizagem.  

Buscaremos no próximo capítulo aprofundar nossa reflexão sobre as emergentes 

necessidades de formação docente para educação em contextos digitais, com recorte específico 

para a formação online. 
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2. EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA E A PRÁXIS RECONETIVA NA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES NO ENSINO SUPERIOR 

Este capítulo é dedicado à discussão sobre a temática da formação continuada de 

professores a partir de referenciais teóricos para uma compreensão do que chamamos práxis 

REconectiva docente enquanto ação transformadora que implica movimento e deslocamentos 

durante os processos de interação e de aprendizagem mútua da prática docente, essencial para 

as demandas de formação contemporâneas.  

Recorreremos a Maria Isabel da Cunha (2010a, 2010b), António Nóvoa (1997, 1999, 

2009, 2010, 2016, 2017a, 2017b, 2017c), Jorge Larrosa (2015), Moacir Gadotti (2010) e 

Maurice Tardif (2014) para uma construção de diálogo sobre a complexidade da docência, dos 

desafios da formação continuada, em função do desenvolvimento tecnológico que exige cada 

vez mais uma posição docente em constante transformações.  

Abordaremos ainda, os conceitos práxis e experiência, aprofundando o que significa 

sujeitos da experiência (LARROSA, 2015) para uma nova mentalidade docente a respeito de 

uma prática docente para religar saberes (MORIN, 1999, 2013) e, em busca de respostas ao 

mundo contemporâneo no que se refere a sistemas de formação em rede e a partir de um 

pensamento complexo quanto à cultura digital e o ciberespaço em processos educacionais para 

a criação de novos saberes. Nos apoiaremos, ainda, em outros autores para tecermos a estrutura 

conceitual da reflexão crítica que nos propomos acerca da emergência de novos espaços de 

formação continuada para atendimento de necessidades contemporâneas. 

 

2.1. EDUCAÇÃO CONTINUADA NO ENSINO SUPERIOR: A DOCÊNCIA E A SUA 

PRÁTICA NA CONTEMPORANEIDADE  

A formação docente tem sido tema de muitas pesquisas e reflexões, dado que a própria 

profissão docente é em si algo complexo e que merece um olhar mais detalhado sobre seu 

campo de atuação, pois transita-se desde a formação inicial até a formação continuada, que será 

o objeto deste estudo. Segundo António Nóvoa (2017), a formação docente teve grande 

desenvolvimento no campo científico nas últimas décadas, de forma que existem milhares de 

textos publicados anualmente, os quais não temos condições de acompanhar. Contudo, afirma 

o autor, percebe-se “um sentimento de insatisfação”, proporcionado por diversos fatores, dentre 

eles, a falta de reflexão sobre a prática docente.  

Quando nos referimos à formação continuada de professores, em especial no ensino 

universitário, é importante observarmos alguns aspectos que tornam essa modalidade mais 

complexa, na medida em que reconhecemos que esta formação se dá a partir de múltiplas 
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origens (CUNHA, 2010a).  

Compreender a complexidade da docência no ensino superior nos leva a observar que os 

saberes docentes são compostos pela articulação entre pensamento e ideias, por meio de práticas 

disciplinares e os saberes do próprio professor, com sua identidade em constante construção. 

Para Carlos Marcelo Garcia (1995) a formação de professores “representa um encontro entre 

pessoas adultas, uma interação entre formador e formando, com uma intenção de mudança, 

desenvolvida num contexto organizado e institucional mais ou menos delimitado” (GARCIA, 

1995, p. 22). 

Assim, é apreender que ao observarmos a complexidade da docência, os elementos e 

saberes que se misturam e que estas são necessárias condições para o exercício da docência. 

Em especial no ensino superior, temos um grande desafio de formação continuada, uma vez 

que a profissão se constituiu historicamente, como aponta Cunha (2010a) com a ideia de que 

“quem sabe fazer sabe ensinar”. Segundo a autora, no ensino superior são valorizados os 

conhecimentos técnicos, próprios da formação profissional, que levam ao docente a reproduzir 

modos de ensinar que foram adquiridos ao longo de sua formação escolar.  

Contando com a maturidade dos alunos do Ensino superior para responder às 
exigências de aprendizagem nesse nível e tendo como pressuposto o 
paradigma tradicional de transmissão do conhecimento, não se registra, 
historicamente, uma preocupação significativa com os conhecimentos 
pedagógicos (CUNHA, 2010a, p. 28). 

 

Vale destacar, ainda, a necessidade de olharmos a docência universitária como uma 

profissão que necessita de conhecimentos pedagógicos, mas que na realidade foi construída 

historicamente a partir da vivência “profissional” do professor, desvalorizando muitas vezes, o 

campo da formação pedagógica.  

A concepção da docência como um dom carrega em desprestígio da sua 
condição acadêmica, relegando os conhecimentos pedagógicos a segundo 
plano e desvalorizando esse campo na formação do docente de todos os níveis, 
mas principalmente o universitário (CUNHA, 2010a, p. 27). 

 

Para a autora, essa trajetória permitia a construção de um habitus em que o professor se 

apoiava para o desenvolvimento de suas práticas docentes. A partir de referências pessoais de 

sua formação, o professor do ensino superior passa a compor sua identidade e sua prática 

valendo-se de experiências e referências de sua formação ao longo da vida. A questão a destacar 

é que na contemporaneidade as tecnologias digitais estão transformando as formas de educação, 

principalmente no que se refere ao fenômeno da educação online, pois surge uma nova 

dimensão de comunicação que impulsiona formas diversas de aprendizagem e abre 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


55 
 

possibilidades de compartilhamento e colaboração de saberes entre comunidades de 

aprendizagem conectadas em rede e na rede. 

Neste sentido, repensar a prática docente a partir de novas linguagens é um dos grandes 

desafios da atuação docente e, apostar em novas estratégias de comunicação e de colaboração 

permite experiências inovadoras e condizentes com as demandas de um aprendizado 

significativo, tanto para professores como para seus alunos. A comunicação expandida agrega 

indivíduos com interesses comuns e visões diferentes, expõe as dificuldades e resistências 

diante do novo design educacional e torna necessário estabelecer e amplia o uso de recursos 

tecnológicos com intencionalidade pedagógica para potencializar a ação docente, 

considerando-se as demandas de nossa época no que se refere a construção e disseminação de 

conhecimentos.  

A docência no ensino superior está vivenciando um grande desafio, uma vez que o 

professor universitário que até então atuou em contextos de ensino superior tendo como 

referências essencialmente sua formação inicial e, ainda, um perfil voltado para os 

conhecimentos técnicos, contava com referências de sua vida escolar para compor sua prática 

docente se vê diante de uma nova forma de aprender e ensinar – a realidade dos contextos 

virtuais – em uma realidade em que não teve vivência e, portanto, não tem referências 

anteriores. É necessário, portanto, apropriar-se desse território para poder atuar nele:  

[…] o exercício da docência nunca é estático e permanente; é sempre 
processo; é mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas 
experiências, novo contexto, novo tempo, novo lugar, novas informações, 
novos sentimentos, novas interações (CUNHA, 2010a, p. 31). 

 

Há, portanto, uma crescente conscientização sobre como as demandas profissionais estão 

relacionadas à apropriação e utilização de tais recursos como oportunidade de enriquecimento 

das metodologias de ensino na prática docente. É fundamental compreender que não se trata 

somente de conhecer as ferramentas e plataformas de ensino de forma instrumental, mas sim, 

perceber que estamos diante de uma nova concepção de ensino-aprendizagem em que as novas 

concepções de educação nos impulsionam a expandir os ambientes de aprendizagem, expondo 

o educando a várias formas de aprender (ALONSO, 2009). Da mesma forma, estas 

considerações valem para os processos de formação de professores, em especial, a formação 

continuada.  

Segundo Nóvoa (2016), faltou-nos os instrumentos para concretizar o credo pedagógico 

do século XX, que já trazia questões como a autonomia e diferenciação (uma escola a medida 

de cada aluno), a pedagogia da comunicação de Freire (aprende-se a criar saberes), a pedagogia 
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que é pesquisa (ir a procura do conhecimento através da curiosidade) e o compromisso social 

(base educativa forte com tudo o que está para além da escola), mas que agora temos a 

possibilidade de concretizá-lo, porque possuímos os instrumentos, por meio das tecnologias da 

informação e da comunicação, que nos permitem avançar na educação, em especial no que se 

refere a construções de conhecimento coletivo e profissionalização docente (NÓVOA, 2016). 

Ele, ao abordar esta temática, nos coloca as seguintes indagações:  

Como é que eu me formo com os outros professores, num coletivo de diálogo 
e de comunicação sobre o trabalho docente, que tenha como referência a 
pesquisa e a criação, sem nunca esquecer o compromisso social e a 
capilaridade educativa? (NÓVOA, 2016). 

 

Como abordamos anteriormente há uma premência em se estabelecer ambientes que 

favoreçam a reorganização dos conhecimentos e das práticas, além de um domínio das 

tecnologias, numa perspectiva que faça sentido ao docente compreender novas formas de ação 

que leve em consideração as demandas de nossa sociedade da conexão.  

Nóvoa (2017) pontua que dentre os inúmeros desafios da educação contemporânea, é 

necessário compreendermos que o modelo atual de ensino – assumido a partir século XIX em 

que o professor ensina em classes “relativamente homogêneas”, ainda como centralizador da 

aula – acabou e não sabemos como será a nova escola que está surgindo por todos os lados do 

mundo. Destaca, ainda, que nasce uma nova relação entre conhecimento e cultura e, neste 

sentido, o professor torna-se absolutamente decisivo: 

É uma relação com o conhecimento e com a cultura muito próxima daquela 
que existe na ciência: de descoberta, de pesquisa, de curiosidade, de 
construção do conhecimento, de elaboração de determinadas matérias e, para 
isso, o professor é absolutamente decisivo. Não há aprendizagem sem 
professor, e sem professores de qualidade (NOVOA, 2017). 

 

Como já abordamos anteriormente, é por meio das relações culturais que se constroem os 

conhecimentos de uma determinada época. Assim, esse papel decisivo a que Nóvoa (2017) se 

refere será muito diferente do que o papel dominante e hegemônico apontado pelo autor quanto 

aos modelos atuais de ensino. Sobre esta evolução do papel do professor devemos envidar 

esforços no que se refere à formação docente, em especial, na formação continuada, buscando 

identificar espaços de formação coletivos e de colaboração. 

[…] o professor já não vai ser apenas o professor individual na sala de aula 
com seus alunos. O professor vai estar no coletivo. Vão ser dez professores, 
quinze professores, vai ser um grupo de educadores, que vão tomar conta de 
uma determinada realidade escolar e de uma determinada realidade 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


57 
 

pedagógica. […] Isto obriga que a profissão docente passe de uma dimensão 
individual para uma dimensão coletiva (NÓVOA, 2017). 

 

A melhoria das comunicações e da qualidade da educação face as exigências de uma 

sociedade líquida e fluida é essencial para o desenvolvimento global. A educação online é uma 

realidade que se expande na medida em que os avanços das tecnologias digitais criam novos 

caminhos e novos instrumentos para propagação e acesso aos conhecimentos. Conforme Nóvoa 

(2017), “o conhecimento está em tudo. Em qualquer celular de bolso, nós temos lá o 

conhecimento todo. Agora, temos esse conhecimento de forma caótica, desorganizada, coisas 

falsas, coisas erradas, coisas que são verdade, coisas que não são verdades”.  

A expansão da educação online trouxe grandes avanços nas relações da educação e usos 

dos recursos tecnológicos, uma vez que nesses ambientes, as formas de aprendizagem passam 

necessariamente com uma comunicação mediada por tecnologia. Ao mesmo tempo, tal 

fenômeno é portador de um grande desafio, pois as tecnologias chegaram, o ciberespaço alterou 

a cultura planetária, colocando todos em rede cuja velocidade de mudança dificultou e dificulta 

a absorção de todas essas mudanças para recompor sua prática docente.  

Os professores, de maneira geral, foram levados pela força da nova realidade a uma 

mudança nas formas de ser professor. Esta transformação, em especial, no nível de ensino 

superior trouxe ao professor tradicional novas modalidades de atuação docente, sendo elas 

presenciais e virtuais e, ainda, em contextos híbridos e/ou somente virtuais.  

Face a estas mudanças estruturais, cabe dizer que não se trata somente de transferir 

contextos presenciais e conteúdo para o virtual num movimento de transposição. Desta forma, 

a mudança de cultura comunicacional mediada por tecnologia exige do professor um 

movimento de recomposição docente.  

Diante da velocidade de profundas transformações, entende-se que “a formação não se 

faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse esforço de inovação e de procura dos 

melhores percursos para a transformação da escola (NÓVOA, 2001, p. 28). Desde a 

popularização dos computadores, tivemos inúmeros marcos sobre o que se refere a 

tecnologização das escolas e das universidades e, consequentemente, da formação de 

professores.  

Esta tecnologização promoveu acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação, 

permitiu a professores e alunos que tivessem contato com tais recursos, mas especialmente para 

os professores, ainda se discute como esses processos tiveram impacto em novas formas de se 
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pensar as práticas educativas – a didática, mas em inúmeros momentos, tais recursos foram 

utilizados para reproduzir os mesmos espaços tradicionais da educação.  

Tais cenários impulsionam os programas de formação continuada a ganharem novos 

significados, visto a necessidade para o desenvolvimento profissional docente, a formação 

continuada é um recurso permanente de atualização, socialização e construção de novos 

conhecimentos. Contudo, a partir da expansão da atuação docente em contextos virtuais tornou-

se necessário dedicar especial atenção a esse tipo de formação, já que se trata de uma mudança 

de linguagem e espaços comunicacionais, mediados por tecnologias. Podemos nos perguntar: 

como os programas de formação continuada se desenvolvem diante a tantos desafios impostos 

pela modernidade líquida? Nos questionamos ainda neste estudo sobre que tipo de práxis 

REconectiva docente é necessária para uma educação de uma nova cultura que permita 

ao docente se empoderar das novas formas de aprender e ensinar impulsionadas pelas 

tecnologias digitais e propor para o docente sua visão complexa para responder às 

demandas educacionais da contemporaneidade. 

Nesse sentido, é importante destacarmos a necessidade de reconhecimento da formação 

docente continuada, nos quais se desenvolvem estudos e processos para o desenvolvimento 

profissional e, em especial no ensino superior, com vistas ao desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que, como vimos, nesta modalidade, acabaram por serem deixadas, 

historicamente, em segundo plano e que no momento contemporâneo atual tornam-se de 

fundamental relevância para a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem em 

contextos virtual. A esse respeito Cunha (2010a) destaca a relevância de se pensar em 

programas que favoreçam o desenvolvimento da profissionalidade docente de forma condizente 

com as necessidades cotidianas.  

A necessidade de construir a profissionalidade docente, quando profissionais 
assumem o magistério superior, faz com que se instalem iniciativas pessoais 
e institucionais nessa direção. Em geral são momentos ligados à concepção de 
educação continuada, nos quais sugerem cursos e projetos para os docentes se 
engajarem, enquanto exercem suas atividades cotidianas (CUNHA, 2010a, p. 
33). 

 

Bauman em entrevista afirma que “cada história é uma resposta e uma nova abertura; 

cada uma delas termina, explicita ou tacitamente, com a fórmula a continuar; cada um é convite 

para comentar, discutir, alterar, contradizer ou contrapor” (BAUMAN; PERUZZO JUNIOR, 

2016, p. 247). É, portanto, indispensável que o exercício da formação docente continuada seja 

condizente com a realidade, com o momento histórico em que nos encontramos e, torna-se 

relevante, lançarmos nosso olhar para práticas de formação docente que estejam condizentes 

com as necessidades de apropriação de conhecimentos pedagógicos. Tais conhecimentos 
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precisam estar aliados às novas realidades educacionais, que são impulsionadas pelo rápido 

desenvolvimento de tecnologias, que torna a sociedade e as relações de aprendizagem cada vez 

mais líquidas, fluidas e, ao mesmo tempo, com uma potência de expansão do conhecimento que 

necessita ser explorada.  

Assim, a necessidade de romper com modelos tradicionais de aprender e ensinar, de 

forma a valorizar o aprendizado colaborativo e de formação entre pares, como novas formas de 

saberes docentes, relacionados diretamente com a prática pedagógica, apresentam-se como 

oportunidade para o desenvolvimento de ações colaborativas no que se refere a formação 

continuada de professores.  

Destacam-se a capacidade de trabalho coletivo, de formação entre pares, e as 
parcerias com outros professores ou com atores educativos locais. Eles 
rompem com a lógica que reforça a formação como um capital individual e 
decorrem dos processos coletivos de aprendizagem referenciados aos 
contextos vivenciais (CUNHA, 2010a, p. 21). 

 

Como podemos nos valer das oportunidades e instrumentos desta sociedade líquida para 

promover uma evolução dos processos de formação docente? Que estratégias surgem neste 

contexto e como os professores podem trabalhar para uma recomposição de sua prática docente, 

como nos aponta Nóvoa (2016)?  

O que é verdadeiramente importante é a pesquisa sobre o trabalho docente, 
obviamente sobre o trabalho docente, o que é que funciona, o que não 
funciona, o que é que temos que fazer de outra maneira, o que é que temos 
que aprender de outra maneira, o que é que esta a acontecer de bem, o que é 
que está a acontecer de mal, o que é que eu posso hoje intervir de outra 
maneira... é essa pesquisa sobre o trabalho docente que me interessa, essa 
pesquisa sobre a profissão que é o que me interessa (NOVOA, 2016). 

 

Direcionaremos nosso olhar para a necessidade de termos uma formação continuada que 

se valha de experiências de imersão para a construção de espaços de aprendizagem 

colaborativos, enquanto metodologia de ensino e aprendizagem. Destacamos, ainda, que por 

tratar-se de experiência de imersão mediada por tecnologia, apontaremos para a formação 

continuada online e para professores online, que nos parece um locus importante e que tem 

emergência de formação docente.  

 

2.2. FORMAÇÃO CONTINUADA PARA UMA PRÁXIS DOCENTE COLABORATIVA 

Considerando que o professor é cooperação, comunicação, é criação e capilaridade 

educativa (NÓVOA, 2016), como podemos nos apropriar dos instrumentos tecnológicos para 
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uma atividade profissional mais significativa e condizente com as realidades contemporâneas? 

O que é necessário ao professor em sua formação (continuada) para evoluir em sua prática 

docente?  

Não se trata de estabelecer proposições que irão responder à todas as necessidades 

planetárias, mas determo-nos a identificar como práticas locais – e que se expandam a outros 

espaços, inclusive virtuais – podem contribuir para a “escola desterritorializada” ou 

“expandida” (HARDAGH, 2009). Desta forma, usaremos o termo práxis REconectiva docente, 

entendida como uma ação reflexiva que permite que cada sujeito possa constituir sentido aos 

processos educativos e se empoderar das novas formas de aprender e ensinar, impulsionadas 

pelas tecnologias digitais. Para tanto, são necessários em espaços que permitam a colaboração 

e a imersão, 

nosso papel não é transmitir ainda mais conhecimento, nosso papel é trabalhar 
esse conhecimento, é dar ordem a esse conhecimento, é dar sentido a este 
conhecimento, é permitir que os alunos se apropriem desse conhecimento, e 
para isso nós temos que trabalhar de uma maneira completamente diferente 
do que aquela coisa de “dar uma aula” (NÓVOA, 2017).3 

 

Nesta perspectiva, no espaço da formação continuada para uma práxis REconectiva 

docente “surgem as mãos visíveis e as dinâmicas imaginárias de universos virtuais em 

expansão” (LÉVY, 1999b, p. 30). Para o autor, os sujeitos interagem enquanto coletivo 

inteligente entre comunidades do saber, intercambiáveis, que permitem ao mesmo tempo 

singularidades, multiplicidades e aprendizado permanente.  

Algumas questões são de grande relevância para aprofundarmos nossa reflexão acerca 

desta temática e refere-se à posição vertiginosa em que os docentes geralmente se deparam em 

relação professores e tecnologias digitais da informação e comunicação, mas devem ser 

seriamente observadas quando se trata de repensar formas de ensinar e aprender.  

Durante a pesquisa e, a partir do referencial teórico estudado surgiram outras questões, 

dentre elas podemos citar: para que serve tanta tecnologia? Como trabalhar no ciberespaço e 

não se perder com o excesso de informações fragmentadas que nos cancela o lugar da 

experiência? Como posso reconhecer o “meu eu” enquanto professor nas relações estabelecidas 

com meus alunos mediada por tecnologia? Como as tecnologias podem me auxiliar a organizar 

e criar conhecimentos úteis para a minha autoformação e a de meus alunos?  

                                                        
3 Entrevista do Programa Net Educação “Seis perguntas para Antonio Nóvoa”, publicada em 24/05/2017 
https://www.youtube.com/watch?v=KqopJQO3K0E acesso em 19.07.2017. Transcrição nossa. 
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Como abordamos no capítulo anterior, o excesso de informação, bem como a falta de 

domínio tecnológico coloca o docente numa posição desfavorável a qualquer experiência de 

aprendizagem.  

E mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o 
contrário da experiência, quase uma antiexperiência. Por isso a ênfase 
contemporânea na informação, em estar informados, e toda a retórica 
destinada a constituir-nos como sujeitos informantes e informados; a 
informação não faz outra coisa que cancelar nossas possibilidades de 
experiência (LARROSA, 2015, p. 18-19).  

 

A velocidade das informações e, ainda a quantidade de informações dispostas na rede de 

forma aleatória, em muitos casos, dificulta o percurso que o docente deve fazer para uma práxis 

REconectiva docente que seja condizente com as suas experiências na sociedade da conexão. 

O uso de recursos e dispositivos móveis fazem parte do contexto de convivência social 

cotidiana de forma fluída e permanente, contudo, apropriar-se de tais recursos considerando sua 

potência educativa requer expertise, tempo e diálogo, elementos cuja combinação – em função 

do tempo – é cada vez mais limitado. “O diálogo está definitivamente incorporado à tarefa de 

educar e conhecer. No ato de conhecer e pensar […] estabelece-se uma relação dialógica, existe 

sempre o outro: o conhecimento precisa de uma expressão e de uma comunicação” (GADOTTI, 

2010, p. 18). 

Assim, destacamos como aspecto fundamental do diálogo é a sua relação com a práxis, 

ou com a experiência. Práxis é entendida como ação transformadora que implica movimento e 

deslocamentos durante os processos de interação e de aprendizagem mútua. A formação 

docente diferenciada provoca e permite ao professor uma práxis docente. “Em Paulo Freire o 

diálogo não é só um encontro de dois sujeitos que buscam o significado das coisas – o saber – 

mas um encontro que se realiza na práxis – ação + reflexão – no engajamento, no compromisso 

com a transformação social” (GADOTTI, 2010, p. 15). 

Portanto, quando nos referimos a uma práxis REconectiva da formação docente, 

queremos estabelecer uma relação de experiência transformadora que possibilite uma 

reflexividade, ou seja, o aumento da capacidade de agir sobre si mesmo, pois se observa em 

ação, de modo que que permita um caminho da prática à teoria e da teoria à prática e que sua 

práxis REconecta os saberes específicos e pedagógicos, REnova a ação docente, REcria 

conhecimentos em Rede, dando e fazendo sentido na história contemporânea.  

Entender que a educação é um processo complexo, em todas as suas formas e que para 

cada época é necessário identificar nos contextos atuais, quais são as reais exigências de 

mudança de pensamento, numa realidade em que se torna cada vez mais difícil absorver a 

quantidade de informações disponíveis.  
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Cada vez estamos mais tempo na escola (e a universidade e os cursos de 
formação do professorado são parte da escola), mas cada vez temos menos 
tempo. Esse sujeito da formação permanente e acelerada, da constante 
atualização, da reciclagem sem fim, é um sujeito que usa o tempo como um 
valor ou como uma mercadoria, um sujeito que não pode perder tempo, que 
tem sempre de aproveitar o tempo, que não pode protelar qualquer coisa, que 
tem de seguir o passo veloz do que se passa, que não pode ficar para trás, por 
isso mesmo, por essa obsessão por seguir o curso acelerado do tempo, esse 
sujeito já não tem tempo (LARROSA, 2015, p. 23).  

 

Assim, é necessário recuperar a posição vocacional do educador como sendo “aquele que 

não fica indiferente, neutro, diante da realidade. Procura interagir e aprender com a realidade 

em processo” (GADOTTI, 2010, p. 29-30). Esta condição será cada vez mais relevante, visto 

que estamos em processo contínuo de desenvolvimento e que implica movimento e 

deslocamentos durante os processos de interação e de aprendizagem mútua. 

Impulsionar práticas e experiências que permitam a reflexão na ação, experimentando 

novos métodos de ensino e aprendizagem são as grandes contribuições que educadores, 

empenhados em aprender com esta nova realidade, que poderão oferecer a seus pares enquanto 

tentativa de responder às demandas da contemporaneidade. “E o que acontece na prática do 

ensino é que alguém ensina, que alguém aprende, que alguém provoca a aprendizagem, a 

estimula, a testemunha, etc. – e que há uma relação educadora em que ambos se educam e 

aprendem” (GADOTTI, 2010, p. 18). 

É próprio da práxis – enquanto ação transformadora reconectiva – o que acontece em 

contextos educativos em que se obtém transformação de processos, conhecimentos 

compartilhados e a partir da experiência, agir e mudar modos de ser de estar na docência. Vale 

referirmo-nos ao conceito de pedagogia apresentado por Gadotti (2010) para corroborar com 

nossa visão de que a práxis REconectiva docente acontece por meio de experiência de imersão. 

E que a formação continuada se dá a partir do trabalho pedagógico e sobre a construção de 

novas práticas (NÓVOA, 2017).  

Toda pedagogia refere-se à prática, pretende se prolongar na prática. Não tem 
sentido sem ela, pois é ciência da educação. Mas não só. Fazer pedagogia é 
fazer prática teórica por excelência. […] A pedagogia, como teoria da 
educação, não pode abstrair-se da prática intencionada. A Pedagogia é 
sobretudo teoria da práxis (GADOTTI, 2010, p. 31). 

 

Larrosa (2015) nos chama atenção sobre o significado de experiência. Seu pensamento 

dialoga com a relação experiência/sentido, que nos parece condizente com a relação de práxis 

enquanto ação transformadora reconectiva quando afirma que “a experiência é o que nos passa, 
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o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou que toca” 

(LARROSA, 2015, p. 18).  

Segundo ele, a contemporaneidade dificulta que façamos experiências, pois elas nos são 

cada vez mais raras, em função da velocidade dos acontecimentos.  

A velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela 
novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão 
significativa entre acontecimentos. Impedem também a memória, já que cada 
acontecimento é imediatamente substituído por outro que igualmente no 
excita por um momento, mas sem deixar qualquer vestígio (LARROSA, 2015, 
p. 22). 

 

Podemos compreender, nesse sentido, a grande dificuldade em estabelecermos uma 

relação enfrentada por docentes quanto a seu protagonismo e significação de práticas docentes, 

uma vez que lhes falta além do tempo da experiência, em muitos casos, o domínio e a 

compreensão das tecnologias disponíveis.  

Vale destacar ainda que, vivemos em uma era em que tudo é fluido e liquido e, muitas 

vezes em função de uma não compreensão da complexidade sob a situação de nossa situação, 

a percepção é a de que nada subsiste, tudo e fluído numa perspectiva de desmaterialização e, 

como Larrosa (2015) apontou, os acontecimentos são substituídos sem deixar vestígios. O 

docente torna-se um mero consumidor de conteúdos e informações, sem que isto possa ajudá-

lo a produzir algo novo que faça sentido para sua prática. 

Da mesma forma, surgem programas de formação docente verticalizados que consideram 

saber que tipo formação é necessária, bem como, em algumas estruturas, busca-se “destruir”, 

sem deixar “vestígios” para construir algo novo. Essa mentalidade muito comum na 

contemporaneidade, causa problemas seríssimos entre os docentes, pois se coloca em “cheque” 

toda a sua experiência docente, descartando qualquer possibilidade de se fazer experiência.  

Contudo, ao direcionarmo-nos nosso olhar para modernidade líquida, temos um horizonte 

que a própria metáfora conserva: a essência da matéria. Embora seja liquida, escorregadia, não 

se conserva a forma por muito tempo, a essência permanece. Assim, a formação docente 

continuada para uma práxis REconectiva docente deve considerar as necessidades de evolução, 

conservando aspectos pedagógicos essenciais da profissão.  

Existe um ditado popular no Brasil: “não se pode fazer uma omelete sem 
quebrar os ovos. Não se pode construir o novo, repetindo o velho. É preciso 
destruí-lo. Essa destruição, contudo, não significa aniquilamento, pois, como 
no caso dos ovos, o essencial do velho é preservado para se construir o novo 
(GADOTTI, 2010, p. 67). 
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Ao pensar em processos de formação docente continuada, em contexto contemporâneos, 

o cuidado para que não ocorra o aniquilamento é de fundamental relevância, se considerarmos 

que a práxis REconectiva docente implica em uma experiência transformadora. Nesse sentido 

é importante identificar qual deve ser o foco de formação do docente contemporâneo.  

Segundo Nóvoa (2016), os programas de formação não correspondem às necessidades 

docentes, porque se colocam as perguntas erradas.  

Quais são as competências que o professor necessita para ser professor? Quais 
são as habilidades, quais são as capacidades que ele deve ter para ser 
professor. E muitas vezes, a maioria dos programas de formação de 
professores vão partir destas perguntas, e essas perguntas na minha opinião, 
são as perguntas erradas. Porque quando nós fazemos essas perguntas, vamos 
fazer uma espécie de um amontoado de coisas (NÓVOA, 2016). 
 

Esse “amontoado” de coisas pode ser entendido como todas as funcionalidades e 

habilidades que conhecimentos que o professor precisa “adquirir” para desempenhar bem sua 

função docente na era da sociedade da conexão, sem que isso faça sentido, ou ainda, que tenha 

ligação com a profissão docente, com o seu desenvolvimento como docente.  

[…] Ou deve ter conhecimentos científicos e conhecimentos pedagógicos e 
conhecimentos curriculares, e deve ser capaz de fazer isso, capaz de fazer 
aquilo e vamos transformar aquilo que acontece na formação de professores 
numa espécie de uma junção, sem nenhum sentido, ou com pouco sentido, de 
blocos de frentes de coisas, sem nenhuma coerência do ponto de vista do que 
deve ser um programa de formação de professores (NÓVOA, 2016). 

 

Para Nóvoa (2016), o que interessa é se a formação docente possibilita ao docente se 

questionar sobre 

como é que eu, como é que alguém que tem um a predisposição pessoal para 
ser professor, transforma essa predisposição pessoal numa posição pessoal. 
[…] como é que isto também me obriga ao trabalho de recomposição docente, 
ou seja, de ir mais longe, ou seja, de refletir sobre o meu trabalho, de recompor 
a minha pedagogia, o que obriga a pesquisa, o que obriga ao trabalho de 
pesquisa, ao trabalho de reflexão sobre a experiência e, finalmente, não é 
possível ser professor sem uma dinâmica de exposição pública, isto é, sem 
uma dinâmica de compromisso público, sem afirmar a minha posição para 
além da escola, sem afirmar a minha posição numa exposição pública, no 
trabalho do ponto de vista da sociedade (NÓVOA, 2016). 

 

É importante, contudo, avançarmos num pensamento construtivo sobre possiblidades de 

novas práticas que sejam capazes de se construir novos cenários que busquem motivar sujeitos 

a reverem sua posição profissional em quaisquer áreas do saber, em especial, na profissão 

docente: 
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Não basta dizer que os paradigmas epistemológicos aos quais submetemos os 
nossos sistemas de ensino têm todos os defeitos, todos os vícios. É preciso ser 
capaz de propor lealmente, sem os impor, outros paradigmas epistemológicos 
e alguns processos que legitimem os conhecimentos que transmitimos – quer 
trate de informática, da profissão de enfermeiro, de Física, de Biologia, de 
Economia, etc. (LE MOIGNE, 1999, p. 473).  

 

Portanto, para que haja o desenvolvimento de uma práxis REconectiva docente é 

necessário oferecer espaços que permitam uma aprendizagem colaborativa entre pares. As redes 

de colaboração surgem como um lugar de compartilhamento, colaboração e realização de 

experiências de aprendizagem entre pares, de forma horizontal, ou seja, de forma não 

hierarquizada, mas sim, democrática e de construção coletiva, que podem ser ou não 

institucionalizadas.  

Neste sentido o desenvolvimento da tecnologia permitiu a multiplicação das redes de 

colaboração, principalmente por meios virtuais, o que propiciou, ainda, a expansão das 

fronteiras e a possibilidade de redes de colaboração internacionais, ampliando as possibilidades 

de construção de conhecimento e de aprendizagens.  

A práxis REconectiva docente, impulsionada por meio de experiências colaborativas de 

formação em redes, deve provocar os docentes a esse movimento de empoderamento 

profissional para uma tomada de consciência sobre os aspectos complexos da profissão na 

sociedade contemporânea e para poder emergir com novas práticas docentes, construída a partir 

da sua experiência de imersão.  

A seguir, abordaremos aspectos sobre os saberes em rede e o professor como como sujeito 

da experiência em processos de formação colaborativa.  

 

2.3.  OS SABERES EM REDE E O PROFESSOR COMO SUJEITO DA EXPERIÊNCIA  

Interessa-nos agora abordar, de forma mais detalhada o que Larrosa (2015) chama de 

“sujeito da experiência” para recuperar uma posição mais humana e correspondente aos anseios 

de uma educação efetiva, crítica e construtora de conhecimentos.  

[…] o sujeito da experiência é um ponto de chegada, um lugar a que chegam 
as coisas, como um lugar que recebe o que chega e que, ao receber, lhe dá 
lugar. […] o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por 
sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua 
abertura (LARROSA, 2015, p. 25-26). 

 

Esta posição de passividade, embora pareça contraditória em uma sociedade “ativa” e 

“participativa”, merece destaque por ter presente o conceito de uma receptividade, de uma 
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atenção e de uma abertura ao novo. Tais elementos são fundamentais para sujeitos que estejam 

dispostos a trilhar um caminho de descoberta de novas formas de aprender e ensinar.  

Isto porque esse movimento implica numa possibilidade real de diálogo e de encontro 

com o outro que traz consigo riscos, conflitos, convergências e divergências. Todas essas 

dimensões possuem uma potência desafiadora que permite aos sujeitos do mundo 

experimentarem o paradoxo que de haja no mundo ou na rede, uma organização e uma 

desintegração (MORIN, 1999). Enquanto busca-se o lugar da ordem ou de uma 

“universalização de saberes”, o sujeito da experiência permite que estas duas posições “ordem” 

e “desordem” existam para a construção de novas experiências de saber.  

o mundo se organize ao mesmo que se desintegra. Há uma espécie de luta 
entre um princípio de ordem e um princípio de desordem, mas também uma 
espécie de cooperação entre esses dois princípios […]. Vemos, assim, que a 
desordem não ocupou o lugar da ordem. O que devemos considerar é o jogo 
entre a ordem, a desordem e a organização (MORIN, 1999, p. 493). 

 

Assim, retomando nossa premissa quanto a religação dos saberes e a experiência da 

destruição, devemos observar que a questão fundamental é a de preservação do essencial, ou 

seja, do ponto fundamental que permite à existência humana se posicionar frente aos desafios 

do novo que lhes acontecem.  

Podemos dizer que a experiência permite – potencializada pelo ciberespaço – que 

chegamos a práxis REconectiva docente, dentro de uma perspectiva do pensamento complexo, 

para que cheguemos a uma ação transformadora, dialógica e não linear, em espaços 

colaborativos horizontais, conectados em rede, sejam locais ou internacionais, como o intuito 

de promover ações e experiências de imersão para uso de tecnologia com intencionalidade 

pedagógica.  

É, pois, o nosso olhar lançado sobre o mundo e sobre as coisas que convém 
interrogar consequentemente. Quando se fala de <aprender>, já não se fala 
apenas de aprender o que o passado foi. Entende-se descobrir o futuro. E o 
que se deve entender por <futuro>? O futuro ainda não existe: o futuro está 
em construção, uma construção que atinge a totalidade das atividades 
existentes. O próprio espaço-tempo passa a ser um estatuto dessa construção 
(ARDOINO, 1999, p. 488-489). 

 

A palavra experiência, como entendida por Larrosa (2015, p. 26), aponta, ainda, para o 

fato de que em sua raiz se “se relaciona antes de tudo a ideia de travessia. A ideia de travessia 

implica em encontros e perigos, sendo estes considerados próprios de nossa 

contemporaneidade, na medida em que na travessia, como vimos, o sujeito da experiência 

encontrará elementos de convergência, de construção, de ordem e desordem e da relação de 
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complementariedade entre eles, que estão presentes no ciberespaço, como vimos no primeiro 

capítulo. 

Larrosa (2015, p. 28) afirma que “somente o sujeito da experiência, está, portanto, aberto 

à sua própria transformação”. Para que possamos emergir numa cultura de formação que busque 

expandir as formas de se ensinar e aprender é necessário ter em conta esta posição de abertura 

para sua transformação, sendo que o sujeito recebe e participa desta formação, não como 

alguém que contempla um objeto, mas faz experiências de transformação.  

O sujeito da experiência […] é um sujeito alcançado, tomado, derrubado. Não 
um sujeito que permanece sempre em pé, ereto, erguido e seguro de si mesmo; 
não um sujeito que alcança aquilo que propõe ou se apodera daquilo que quer; 
não um sujeito definido por seus sucessos ou por seus poderes, mas um sujeito 
que perde seus poderes precisamente porque aquilo de que faz experiência se 
apodera dele (LARROSA, 2015, p. 28). 

 

Assim, destacamos a necessidade de que para uma experiência de formação enquanto 

práxis REconectiva docente é preciso uma postura aberta ao tipo de experiência e de 

complexidade expostas até o momento. Por outro lado, é necessário que se fomente e oportunize 

redes de colaboração que estejam atentas às necessidades dos docentes. Essas possibilidades de 

imersão permitem, a partir do pensamento complexo, experienciar, empoderar e emergir, ser 

alcançado e ser transformado pela experiência. Esse sistema de educação “ensinaria, também, 

que em um mundo incerto, toda decisão implica desafio e demanda uma estratégia, ou seja, a 

capacidade de modificar a ação em função de acontecimentos aleatórios constatados ou de 

informações obtidas no decorrer do percurso” (MORIN, 2013, p. 194). 

Podemos dizer que este é um ponto de grande relevância quando se trata de formação 

docente continuada. A mudança de posição permite ao docente uma visão diferenciada da 

questão educativa. Inúmeros fatores, dentre eles, como já apontamos, a própria falta de domínio 

da tecnologia com intencionalidade pedagógica, contribuem para uma prática docente que 

carece de atualização e de novos conhecimentos.  

O ensino deve ajudar a mente a utilizar suas aptidões naturais para situar os 
objetos em seus contextos, seus complexos, seus conjuntos. […] Deve 
promover um conhecimento simultaneamente analítico e sintético que 
permitem compreender as relações mútuas, as influências recíprocas, as inter-
retroações. […] Devemos aspirar, no mínimo, a um conhecimento 
multidimensional (MORIN, 2013, p. 198). 

 

Embora as instituições de ensino tenham, ao longo dos anos, proposto programas de 

formação, como já apontamos, estes precisam considerar as necessidades dos docentes e dos 
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discentes e ter clareza sobre quais concepções pedagógicas e ideológicas irá traçar seu projeto 

de ensino, pesquisa e extensão, tripé das Instituições de Ensino Superior.  

Ao mesmo tempo que se propicia o desenvolvimento de uma dimensão pedagógica, uma 

práxis REconectiva docente convida ao exercício da produção de novos saberes, por meio da 

interação e dinamismo que, em especial, os espaços virtuais oferecem.  

Não se trata de mobilizar a experiência apenas numa dimensão pedagógica, 
mas também num quadro conceptual de produção de saberes. Por isso é 
importante a criação de redes de (auto)formação participada, que permitam 
compreender a globalidade do sujeito, assumindo a formação como um 
processo interactivo e dinâmico. A troca de experiências e a partilha de 
saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 
chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e formando 
(NÓVOA, 1997, p. 25). 

 

A interatividade é um elemento muito potente quando desenvolvemos processos de 

aprendizagem em rede. Para a prática do docente online, os diversos recursos possibilitam 

formas de expressão da intencionalidade pedagógica próprias da cultura digital e do 

ciberespaço, presentes em nossa contemporaneidade. Neste sentido, as relações humanas e as 

práticas pedagógicas, pensadas, concebida e aplicadas à luz das concepções de educação 

coerentes aos objetivos de aprendizagem, passar a ser estabelecidas por meio da rede conectada 

e as comunidades de aprendizagem como um ambiente de múltiplos sentidos por natureza, já 

que conta com a experiência de vários sujeitos numa construção colaborativa e compartilhada 

de conhecimentos e saberes da própria prática docente em ação em ambientes virtuais.  

O grande elã dessa experiência é que, ao participar de comunidades 
colaborativas, percebe-se a existência de interesses comuns passíveis de 
enriquecimento por meio do diálogo e da troca de informação, que, ao ser 
significada, se transforma em um conhecimento, sendo que o novo 
conhecimento é gerador de novas perguntas para a construção de novos 
conhecimentos (ALVES; SILVA, 2009, p. 89). 

 

Esse movimento torna a relação do professor ao mesmo tempo que é aprendiz e produtor 

de saberes e a significação possibilita significar e revisitar os processos de ensino utilizados e 

conectar seus conhecimentos profissionais a esta nova realidade que experiência de forma 

colaborativa e em rede suas relações com o aluno em seu processo de aprendizagem, agora em 

rede e colaborativo. “As técnicas não determinam nada. Resultam de longas cadeias 

intercruzadas de interpretações e requerem, elas mesmas, que sejam interpretadas, conduzidas 

para novos devires pela subjetividade em atos dos grupos ou dos indivíduos que tomam posse 

dela” (LÉVY, 2001, p. 186). 
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Contudo, torna-se fundamental que para um bom desenvolvimento de formação enquanto 

práxis Reconectiva é necessário identificar objetivos comuns que impulsionem o grupo a 

participar de forma ativa para que o docente possa ser sujeito da experiência. Esta será única 

para cada um mas, ao mesmo tempo, juntas constroem o coletivo a partir das experiências 

individuais compartilhadas, principalmente quando o contexto histórico e cultural de cada um 

seja diversificado e diferente entre si. Portanto,  

É preciso estar atento aos sentimentos dessa comunidade de professores 
online, constituída por grupos de diferentes áreas do conhecimento, por 
inúmeras experiências profissionais e por diversas histórias de vida; é preciso 
garantir o diálogo intercultural, a partilha, a comunicação interpessoal por 
meio da pluralidade de linguagem e, enfim, é preciso construir a inteligência 
coletiva […] (ALVES; SILVA, 2009, p. 108). 

 

O diálogo intercultural permite o desenvolvimento da inteligência coletiva e, segundo 

Lévy (1999b, p. 29) “o ciberespaço tornar-se-ia o espaço móvel das interações entre 

conhecimentos e conhecedores de coletivos inteligentes e desterritorializados”. Assim, os 

saberes em rede são cada vez mais potentes na medida em que estejam organizados em espaços 

coletivos em ambientes virtuais, mas o fator motriz dessa rede, pautada nas relações do sujeito 

da experiência está no fator humano, a práxis depende de um sujeito da experiência que se 

mobiliza e mobiliza seus pares. A tecnologia é um meio para que essas relações se estabeleçam 

e se propaguem.  

A rede formada neste processo é uma rede humana que, apoiada pela rede 
tecnológica, tem acesso à comunicação, interage de forma colaborativa e sob 
um clima de confiança, pois seus participantes, professor online e professor 
em formação, sabem que suas dúvidas, expectativas e questionamentos não 
ficarão sem respostas. Assim, a confiança se apresenta como um elemento de 
sustentação nesse trabalho que, por ser coletivo, necessita do engajamento de 
muitos (ALVES; SILVA, 2009, p. 98). 

 

Para que essa práxis REconectiva docente ocorra nos processos de formação continuada 

torna-se necessário que existam espaços virtuais, ou ambientes de aprendizagem para que a 

experiência possa estabelecer o diálogo entre os sujeitos desta ação. Consideramos de 

importante nos atermos a esses ambientes, lançando nosso olhar sobre como os artefatos e 

recursos disponíveis para uma ação pedagógica formativa online nos dão as condições de 

realizar o “credo pedagógico” apontado por Nóvoa (2016), na medida em que propicia o 

domínio da ferramenta e a experiência como aluno e docente dentro de uma rede de colaboração 

entre pares.  

A rede de colaboração pode ser considerada um exemplo de movimentação e de 

deslocamento coletivo de docentes para uma difusão e apropriação de recursos para novas 
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práticas pedagógicas em contextos que envolvam tecnologia, como os ambientes virtuais, que 

passam a ser compreendidos como lugares de aprendizagem e de colaboração.  

A seguir nos propomos a discutir sobre o professor online e os ambientes virtuais de 

aprendizagem enquanto espaços colaborativos em processos de aprendizagem online, por meio 

de artefatos e recursos que permitam experiências de aprendizagem significativa e condizente 

com as necessidades contemporâneas.  

 

2.4. O PROFESSOR ONLINE E OS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

COMO ESPAÇOS COLABORATIVOS DE FORMAÇÃO EM REDE 

Quando nos referimos sobre a necessidade que alunos da contemporaneidade têm de 

compreender a pertinência dos conteúdos que eles estudam, e que docentes devem considerar 

essa variável em suas aulas, devemos ter em conta que o mesmo deve acontecer quando 

tratamos da formação docente para a contemporaneidade.  

Para que a formação docente faça sentido, é necessário introduzir outras modalidades 

pedagógicas, com diversidade de estratégias e em suportes comunicacionais digitais, artefatos 

ou recursos pedagógicos de forma que possam conhecer, apropriar-se, compartilhar saberes 

para, enfim, identificarem formas de potencializar as relações com seus alunos, uma formação 

para a mudança da práxis e na práxis. 

[…] há, nas diversas formas de interação, indicadores que podem ajudar a 
explicitar o processo de “apropriação das TIC, e que os sujeitos da escola, ao 
se apropriarem delas, serão capazes de promover entre si e com os outros, 
processo mais efetivos de interação, quer no âmbito administrativo ou 
pedagógico, contribuindo assim, para expandir o acesso à informação e 
promover a criação de comunidades de aprendizagens que privilegiem uma 
construção social do conhecimento (BORGES, 2009, p. 91). 

 

Tanto para alunos como para professores, fomentar experiências para “primeiro conseguir 

e em seguida compreender, com estratégias de alternância, que implicam uma produção e não 

simplesmente, um consumo de saber” (LERBET,1999, p. 466) tornam-se essenciais, associadas 

ao uso de tecnologias digitais colaborando para que programas de formação docente tenham 

novas configurações diferentes dos modelos tradicionais adotados por instituições de ensino 

superior.  

Como nos apontou António Nóvoa (2016), temos hoje os instrumentos para a realização 

do credo pedagógico do século XX, mas é emergente também que se tenha uma “apropriação” 

deles para uma nova performance docente. 
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Dessa forma, consideramos fundamental que docentes possam vivenciar novas formas de 

aprendizado para que tenham novo repertório, mesmo que tais vivências ou práticas 

signifiquem retirar o docente de uma posição que lhe é segura para que possa compreender a 

existência de outras possibilidades, principalmente na contemporaneidade, as quais poderá 

dispor de inúmeros instrumentos apoiados em suportes tecnológicos em rede e na rede.  

O desenvolvimento dos artefatos tecnológicos e sua aplicação em contextos educacionais, 

em especial, contextos virtuais, apresenta como já apontamos, um desafio aos professores em 

geral e, no ensino superior surge uma nova maneira de desenvolver sua ação profissional que é 

o que tem sido denominado o professor online. 

Assim, é relevante considerar que nos processos de formação continuada em ambientes 

virtuais de aprendizagem, numa perspectiva colaborativa e participativa, 

a relação entre os professores online se coloca não só na categoria de um 
desafio cognitivo, mas outrossim, de um desafio comunicacional que trabalha 
com as relações interpessoais e intersubjetivas para facilitar a autocrítica, a 
reflexão sobre si mesmo, para aprender com o outro, para favorecer a 
possibilidade da autoavaliação provinda de uma reflexão coletiva que 
contempla a alteridade, a interdependência e, ainda, para auxiliar a construção 
do self pautada no afeto e no diálogo (PRANDINI, 2009, p. 97). 

 

As tecnologias digitais ampliaram-se e expandiram-se e os jovens rapidamente 

incorporaram novas formas de ser e estar no mundo, que afetou inclusive as formas de aprender 

e, o cenário educacional, em especial, o ensino superior foi expandido para formas híbridas e 

de ensino online. Essa expansão de uma universidade física para uma universidade híbrida com 

forte ênfase nas relações virtuais provoca grande vertigem nas práticas de várias gerações de 

professores universitários no Brasil e no mundo que não possuem uma compreensão 

pedagógica sob como essa cultura líquida pode oferecer recursos digitais que potencializam as 

relações de ensino e aprendizagem contemporâneas. 

Em consonância com os apontamentos de Nóvoa, encontramos em Lerbert uma 

afirmação que parece-nos auxiliar na compreensão de que este processo que vem sendo buscado 

e que torna-se mais relevante, uma vez que implicará numa 

Mudança as práticas docentes e a tomada em conta da variedade das práticas 
discentes, o que é um trabalho de longo fôlego. Para além das urgências 
aparentes, pelo menos importa fazer viver os próprios docentes outras 
maneiras de aprender diferentes das que lhes convieram quando eram 
adolescentes e que, muitas vezes, apenas sabem reproduzir, julgando, com 
toda a boa é, que são as únicas que podem funcionar (LERBERT, 1999, p. 
466).  
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Vale destacar que quando falamos de formação docente continuada, temos sempre estas 

duas situações: por um lado o docente que é professor, que tem sua expertise e experiência 

profissional que, para aprimorar sua formação precisa voltar seu olhar para a prática discente, 

pois neste momento deve passar da condição de docente para discente. Isto implica em uma 

consciência de abertura –como já abordamos – mas também, torna-se urgente que estejam em 

espaços virtuais como alunos, para que possam experienciar novas formas de aprender. 

Entendemos que este movimento de imersão e de mergulho ao universo do aluno no papel de 

aluno, torna-se essencial para a compreensão de novas práticas educativas condizentes com o 

momento contemporâneo que vivemos. Estas experiências de imersão oferecerão ao docente a 

possibilidade de vivenciar espaços de aprendizagem com os quais ele não teve experiência e, 

propicia a exploração e a apropriação de um território novo, criação de repertório e referências 

de prática educacionais para que sua ação nesses ambientes tenha uma prática pedagógica com 

intencionalidade no uso dos artefatos e recursos disponíveis.  

Os ambientes virtuais tornam-se espaços de vivência, de interação, de colaboração 

participativa que deve, por excelência contar com uma mediação4 e/ou tutoria5 para que as 

relações afetivas e cognitivas se estabeleçam dentro do contexto virtual e se possibilite o 

aprendizado de uma forma dinâmica e compartilhada. Nestes processos a interação é 

fundamental.  

A presença cognitiva dá-se através do desenvolvimento do pensamento 
crítico-reflexivo; a presença social, através das interações colaborativas pois 
há um ambiente que permite aos estudantes, sentir um grau necessário de 
conforto e satisfação, para expressar suas ideias num contexto colaborativo; e 
a de tutoria ocorre através da presença do suporte de um tutor, sendo o seu 
papel estimular a o participação e intervir quando houver necessidade de 
conhecimento especializado em relação a algum assunto (BORGES, 2009, p. 
88). 

 

Na modalidade online, a relação ensino e aprendizagem se estabelece pela interação do 

professor-aluno com os ambientes virtuais, com os materiais didáticos, com os colegas e, 

fundamentalmente, pela mediação que é feita pelo docente do curso. Trata-se de elemento 

fundamental, pois consideramos que a forma como o docente interage em tais ambientes poderá 

favorecer relações de apropriação e uso de ferramentas tecnológicas que tenham 

intencionalidade pedagógica que impulsione a construção de conhecimentos nesta linguagem 

digital dos professores-alunos.  

As estratégias de aprendizagens independentes e a distância são cada vez mais 
reconhecidas como um meio de aprender, onde as mediações são as que 

                                                        
4 Etimologia da palavra. 
5 Ações consideradas complementares no processo de ensino.  
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permitem o empoderamento da comunicação para a formação. Aqui a 
inovação é essencial para sua efetividade. Isto porque cada um dos meios 
exige do professor habilidades para lidar, manipular e armazenar a informação 
que deseja compartilhar (GONZALES; ROSA; RODIRGUEZ, 2015, p. 123, 
tradução nossa). 

 

Nos últimos anos, o aprimoramento dos artefatos digitais tem propiciado cada vez mais 

que a interação aconteça de maneira síncrona, o que potencializa a ação de comunicação entre 

os sujeitos de uma rede, permitindo que a relações se tornem mais próximas. Na sociedade da 

conexão os ambientes virtuais tornam-se ricos espaços para que se organize e se realize a práxis 

Reconectiva docente, uma vez que o excesso de formação, de conteúdos, de materiais 

disponíveis no ciberespaço não contribui – como vimos – para processos eficazes de construção 

de conhecimentos.  

Mesmo compreendendo a natureza dessa cultura digital do ciberespaço, é necessário que 

se estabeleçam, de alguma forma, espaços que possam ser organizados para que a gestão do 

conhecimento possa ser feita com inteligência e intencionalidade pedagógica. Esses ambientes 

ou redes de comunicação, podem ser as chamadas de plataforma de aprendizagem, ou 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), que se configuram como uma sala de aula 

interativa. As plataformas podem ser com conteúdos fechados e pagos como Blackboard e 

Itunes U, ou como Moodle e Google for Education, que embora não sejam pagas, os conteúdos 

produzidos são exclusivos para o uso de cada instituição ou, os REA – Recursos Educacionais 

Abertos que congregam comunidades de aprendizagem abertas com compartilhamento de 

conteúdos. Em geral, as instituições de ensino superior, principalmente o setor privado, 

utilizam-se de plataformas com conteúdos fechados e exclusivos.  

Consideramos que para a formação docente continuada em ambientes online, o uso de 

ambientes ou plataformas disponíveis torna-se de fundamental relevância para a apropriação e 

uso de docentes que, por meio de atividades desenvolvidas “para” o ambiente e “no” ambiente, 

permite experiências significativas de empoderamento digital que devem ter presentes a 

mediação pedagógica como eixo fundamental. “A mediação pedagógica, enquanto prática 

reflexiva nos ambientes virtuais, pode ser exercida também num processo simultâneo, entre os 

próprios pares, na busca de sua autoaprendizagem e da aprendizagem coletiva de todos que 

participam do grupo” (BORGES, 2009, p. 92). 

É necessário que o professor-aluno perceba o espaço virtual como o espaço colaborativo 

de aprendizagem, com outras linguagens, mas, ainda como o “lugar” do encontro. Esta 

referência a um “lugar”, neste caso virtual, é de importante para processos de aprendizagem 

seja de formação continuada ou de ensino e aprendizagem com alunos, pois para que a 
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aprendizagem ocorra de maneira significativa é necessário a “pertença”, ter uma “afeição” ou 

simpatia para que se estabeleça relações de aprendizagem. 

Pode-se considerar que na rede, ou nas ligações tecnológicas, se é afetado 
pelos elementos com os quais se entra em interação, como resultado da ação 
por si executada, e em toda resposta há ajustamentos recíprocos às mediações 
tecnológicas, aos objetos ou fenômenos (BABO, 2017, p. 81). 

 

Para Dirkx (2001) é possível compreender experiências de aprendizagem em adultos, 

quando estes se expressam descrevendo a experiência em relação à sua aprendizagem. Segundo 

ele, os adultos descrevem suas experiências de aprendizagem em sala de aula como sendo 

“chatas” ou “divertidas” e “excitantes”.  

Estas observações sugerem que as emoções e os sentimentos têm um papel 
fundamental na nossa pertença e no processo de aprendizagem do adulto. 
Lupton (1998, p. 6) sugere que “nosso conceito de nossas próprias emoções 
são integrantes de nosso autoconceito mais amplo e são usadas para 
significarem e explicarem nossas vidas (DIRKX, 2001, p. 64, tradução nossa). 

 

Além disso, permite uma organização e disposição de conteúdos – sejam por meio de 

trilhas de aprendizagem ou módulos, proposição de atividades que permitam a experiências 

ativas e colaborativas. Esses ambientes devem permitir a vivencia de uma não linearidade – ou 

seja, permitir liberdade de navegação nos espaços – própria da cultura contemporânea e, mais, 

possibilitar a participação ativa e não apenas como consumidores de conteúdos. A ênfase na 

interação deverá sempre fazer parte dessa concepção de ambientes virtuais de aprendizagem.  

a interação entre pares, aluno-aluno, em tarefas de aprendizagens cognitivas, 
apresenta ganhos potenciais, um contribuiu com a aprendizagem do outro. E 
Prado (2003) aponta que ao analisar fatores convergentes e divergentes, 
discutir os argumentos e os questionamentos na interação com os colegas, 
surgem novos elementos que funcionam como fomentadores do processo 
reflexivo (BORGES, 2009, p. 90). 

 

Isto não significa que os processos de ensino e aprendizagem devem ocorrer somente em 

ambientes virtuais de aprendizagem enquanto plataformas de ensino, mas que esses espaços 

possam garantir as características apontadas, em especial, a possiblidade de gestão e 

organização do conhecimento, de interação e de “pertença”.  

Assim, a aprendizagem requer mais do que a acumulação de informações. É necessário 

que aquele conhecimento tenha um significado e se estruture no aparato cognitivo e 

experiencial do sujeito. Para o adulto – o professor – a aprendizagem está interligada ao 

significado daquilo que se aprende. A afetividade nas comunicações online, que acontecem nos 
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ambientes virtuais por meio de um combinado de instrumentos como fóruns, chats, 

videoconferências, leituras que comporão o rol de estratégias pedagógicas daquele curso.  

Atualmente, a maioria dos ambientes virtuais de aprendizagem converge com as diversas 

ferramentas disponíveis na web como Facebook, blogs, webconferências etc. Todas essas 

possiblidades podem ser utilizadas para a formação em diálogo com as plataformas existentes. 

Compreendemos que esse diálogo com as diversas linguagens é fundamental.  

Compreender que os ambientes virtuais constituem espaços para 
autoformação, formação permanente é poder vislumbrar as potencialidades da 
rede, para a criação de comunidades que criam suas próprias redes 
colaborativas de aprendizagem. É também, compreender que o processo de 
formação do educador vai sendo tecido ao longo do tempo, e que pode ser ele 
mesmo aprimorado, onde o sujeito, enquanto ser aprendente, coloca-se como 
responsável por seu próprio processo de formação permanente, ficando 
evidente, no entanto, a necessária “apropriação” dessas tecnologias para esses 
processos de formação (BORGES, 2009, 97).  

 

A partir da apropriação do uso de linguagens e tecnológicas próprias do momento 

histórico em que vivemos, promover uma formação de professores que favoreça a convergência 

de saberes, apontando a potência que as tecnologias da informação e comunicação podem e 

devem fomentar o trabalho e a aprendizagem colaborativa. Para ele “o desenvolvimento de uma 

nova cultura profissional dos professores passa pela produção de saberes e valores que deem 

corpo a um exercício autónomo da profissão docente” (NÓVOA, 1997, p. 25). 

Sabemos que atualmente ambientes virtuais de aprendizagem não possuem, em sua 

maioria, o conjunto de características apontadas e, por isso, ampliam em nosso entendimento, 

as distancias entre professor-aluno e alunos nesses ambientes. Por outro lado, nos dispomos a 

observar a existência de iniciativas que procuram caminhar e encontrar novos formatos para 

esses ambientes, de forma que se estabeleçam condições para a realização de demandas 

significativas em processos formativos.  

Essas experiências são de fundamental relevância já que o grande desafio é “educar o 

professor” a uma nova linguagem e cultura de comunicação. Observar que não basta oferecer 

ambientes virtuais com cursos pautados em formatos tradicionais, geralmente com uma 

passividade ou, ainda por meio de “estimulo” “resposta”. Para que haja um processo de 

formação para uma práxis REconectiva docente, a concepção pedagógica deve determinar a 

customização do ambiente virtual para favorecer uma educação a uma nova cultura de 

linguagem. Por esta razão, acreditamos que os programas de formação que buscam uma práxis 

docente devem ser concebidos a partir de experiências de colaboração entre pares, por meio de 

uma gestão de saberes, apoiadas em um ambiente virtual de aprendizagem.  
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Essa práxis REconectiva docente é concebida dentro de um pensamento complexo, que 

nos parece muito condizente com a contemporaneidade, na medida em que busca responder a 

desafios e problemas de nosso tempo fluido e espaços diversificados com relações humanas 

que se estabelecem local e global, a partir de uma atitude de abertura e de verificação sobre que 

elementos tornam-se necessários para essa evolução das práticas docentes em contextos de 

cultura digital em constante mutação. Como olhar para a sociedade da conexão e dialogar com 

as novas formas de comunicação e diversidade de linguagem? 

Portanto, para aprofundar o que significa formação para uma práxis REconectiva docente 

torna-se relevante conhecer movimentos de formação docente entre pares, iniciativas singulares 

que parte de docente que se colocam como protagonistas da experiência, que se organizam para 

a criação de espaços de formação colaborativos. Nossa contemporaneidade tem necessidade de 

pessoas, que tenham “amor pelo conhecimento, mas também o amor por uma juventude que 

convém ajudar a entrar na vida (MORIN, 2013, p. 201). Ou seja, dentre os desafios do docente 

contemporâneo está o de ajudar seus alunos a ler e estar no mundo, mas para isso, ele precisa 

fazer experiências que o habilite a também conhecer as nuances e as diversidades do mundo 

para poder se comunicar com seus alunos utilizando vários meios e linguagens.  

Acrescentemos o fato de que, nas escolas, sempre coexistiram dois universos 
que ignoram profundamente um ao outro: o dos professores e o dos alunos. 
Os casos de compreensão raros e singulares. […] Os dois universos não 
apenas não se compreendem de maneira alguma, como por vezes, se rejeitam. 
[…] tornou-se difícil romper o círculo vicioso da incompreensão mútua 
(MORIN, 2013, p. 202-203). 

 

Oferecer experiências de imersão a docentes nos processos de formação continuada 

introduz uma possibilidade de novidade em relação a programas tradicionais e permite que 

professores estejam de forma ativa e participativa interagindo com um universo de diversas 

linguagens repletos de convergências e de contradições que precisam fazer parte do contexto 

de formação geral. Para tanto, os professores precisam estar empoderados e imersos neste 

espaço. 

Consideramos que a reforma do pensamento proposta por Morin (2013) para uma 

religação de saberes, faz parte de um movimento necessário para a sociedade contemporânea. 

Como apontamos, a educação necessita de uma transformação e, considerando a era da 

conexão, entendemos que a mudança acontecerá a partir de iniciativas pontuais de sujeitos da 

experiência engajados, proporão ações que venham a corroborar com a ideia de práxis da 

formação docente, entre pares e em redes virtuais. As “práticas de formação que tomem como 

referência as dimensões colectivas contribuem para a emancipação profissional e para a 
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consolidação de uma profissão que é autônoma na produção de saberes e dos seus valores” 

(NÓVOA, 1997, p. 26). 

Morin (2013) lança uma pergunta sobre a situação da educação que, segundo ele, foi posta 

por Marx: quem educará os educadores? E reiterando a ideia de uma reforma do pensamento 

para religação dos saberes lança-nos uma provocação:  

Na verdade, será por meio de uma multiplicação de experiências-piloto que 
poderá nascer a reforma da educação, reforma particularmente difícil de 
introduzir, pois nenhuma lei seria suficiente para implantá-la. Será ela, no 
entanto, que conduzirá à criação um tipo de mente capaz de enfrentar os 
problemas fundamentais e globais e de religa-los ao concreto (MORIN, 2013, 
p. 201). 

 

Nesta perspectiva, apresentamos nossa análise, que trata de uma pesquisa-ação de caráter 

etnográfico sobre a realização de um curso de formação de professores online, abrigados por 

um ambiente virtual de aprendizagem e que se concebeu e se realizou em rede de colaboração 

internacional, por meio da associação de professores dos seguintes países: Brasil, México, 

Colômbia, Espanha, Portugal, Argentina e Peru. Trata-se do curso Metodologias para a 

qualidade da educação online, com três edições realizadas em 2016, 2017 e 2018. 

Apresentaremos a análise sobre a percepção do grupo formador, com vistas a observar 

uma experiência de formação em contexto virtual em rede de colaboração internacional com 

experiência de imersão.  

A investigação desta experiência apresentará nos próximos capítulos uma reflexão a partir 

de uma experiência, sobre novas maneiras de experimentação de formação permanente docente 

em contextos virtuais, de forma expandida em rede de colaboração internacional. 

Possibilidades, limites e perspectivas desse fenômeno tecnológico e a experiência de formação 

dos professores e da pesquisadora enquanto formadora compõem os próximos dois capítulos. 
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3.  O CURSO METODOLOGIAS PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

ONLINE: EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA EM REDE DE 

COLABORAÇÃO INTERNACIONAL 

 

A internet não é um ciberespaço monolítico ou “não-

lugar”. Em vez disso, ele é constituído por inúmeras 

novas tecnologias, utilizadas por diversas pessoas em 

muitas locações no mundo real. 

Miller Slater 

 

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Neste capítulo apresentaremos a contextualização do cenário de uma experiência 

formativa. A análise foi feita à luz do referencial teórico construído ao longo deste estudo, 

sendo este entendido como uma iniciativa de formação continuada de professores online 

condizente com a necessidade contemporânea de repensar ações de formação docente, em 

especial, em contextos virtuais.  

Este cenário se coloca como um território vertiginoso na medida em que o professor 

universitário – nosso foco de atenção – apresenta-se num território vertiginoso em que as 

tecnologias intelectuais ganham espaço e do qual não há mais possibilidade de retorno (LÉVY, 

1999a). O tom de alerta ocorre porque ainda temos que superar alguns entraves para a ocupação 

do ciberespaço como espaço educacional que envolve a práxis do professor para a 

transformação dos atores envolvidos nesse território. 

Procuramos adotar um referencial teórico que nos auxiliasse em nossa reflexão crítica e 

pudesse nos dar um suporte analítico para nossa pesquisa. Para compreender e 

contextualizarmos nosso ponto de partida, desenvolvemos um estudo de obras de referência do 

autor Peter Burke, acerca da história do conhecimento e dentro de um panorama, apresentamos 

algumas relações entre a história do conhecimento e o desenvolvimento de tecnologias, 

consideradas por nós relevantes para este estudo. Estabelecemos, ainda, um diálogo sobre o 

pensamento complexo e a religação de saberes, abordados por Edgard Morin e outros autores 

vinculados ao pensamento complexo. No valemos ainda, de autores como André Lemos, Pierre 

Lévy, Manuel Castells, Jenkins e Bauman dentre outros para tratarmos sobre as temáticas 

acerca da sociedade da conexão, do ciberespaço para discutirmos a necessidade contemporânea 

de religar saberes a partir de um pensamento complexo. Buscamos refletir criticamente sobre 
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como podemos vislumbrar possibilidades de ação entre comunidades de aprendizagem, 

pautadas no conceito de inteligência coletiva e redes de colaboração para a construção de 

saberes necessários em nossa sociedade líquida.  

Ao ampliarmos a reflexão sobre a formação docente continuada em contextos digitais, 

nos valemos de alguns outros autores como António Nóvoa, Moacir Gadotti, Jorge Larrosa, 

Marilena Borges, Fátina Tchmá Camará, John Dirkx, Carlos Marcelo Garcia, Maria Isabel da 

Cunha (2010a, 2010b), dentre outros, para dialogarmos sobre a práxis na formação docente 

continuada, em especial, o professor online. Estabelecemos diálogos para uma reflexão crítica 

sobre os processos de formação continuada docente em rede e em contextos virtuais, discutindo 

a necessidade de evolução nos processos formativos, em função dos contextos contemporâneos. 

Destacamos a relevância da experiência como método para uma aprendizagem condizente com 

os desafios da sociedade líquida. 

A partir desta reflexão crítica partimos para análise de uma experiência de formação de 

professores em contextos virtuais colaborativos, por meio de uma pesquisa-ação de campo no 

virtual, que nos parece condizente com as perspectivas e demandas de formação docente 

apresentadas em nossos pressupostos teóricos.  

Lançamos nosso olhar de investigação sobre o estabelecimento de uma rede internacional 

de professores e gestores educacionais em nível superior e de ensino online, com destaque para 

a concepção e implementação de projeto piloto de um Curso de formação de professores online, 

em rede de colaboração internacional entre diversos países das Américas e Europa.  

Tendo como referência as possibilidades de aprendizagem em espaços colaborativos para 

a educação online e expandindo as fronteiras internacionais o grupo composto por 

Universidades de cinco países em 2016: Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasil); 

Universidade Anauhac (México), Universidade Santo Tomás (Colômbia); Universidade de 

Évora (Portugal) e OBS – Business School (Espanha) se associaram com o intuito de 

concretizar uma ação de expansão da escola. Após diálogos sobre como colaborar na formação 

de professores em contextos virtuais, foi concebido o “Curso de Metodologias para a qualidade 

da educação online” para professores do ensino superior. Em 2017 se associaram mais duas 

Universidades: Universidade Quilmes e Universidade Siglo XXI, (ambas na Argentina) para a 

oferta da segunda edição do curso. Em 2018 se associou também a Escuela Bancaria Comercial 

– EBC (México) e o grupo desenvolveu, desde então três edições do curso.  

Este capítulo enfoca a descrição do projeto, a concepção metodológica do curso, a 

construção colaborativa do grupo formador, os procedimentos operacionais e organizacionais 

para a implementação da proposta.  
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Apresentará, ainda, a dinâmica de análise e de coleta de dados, a partir da coleta de dados 

nos ambientes virtuais de aprendizagem em que aconteceram as experiências do grupo 

formador nas três edições do curso (2016, 2017 e 2018).  

O ambiente virtual, enquanto “lugar” da experiência ofereceu dados importantes para esta 

pesquisa, por meio das videoconferências (que foram transcritas), produção de material para o 

curso, comunicações por e-mail, relatos de experiências e registros nos fóruns e atividades 

desenvolvidas pelo curso. Consideramos relevante para esta pesquisa nos utilizarmos do 

próprio lugar da aprendizagem, ou seja, do próprio ambiente virtual, o ciberespaço, e da 

possibilidade de apreensão de dados significativos para nossa análise, para compor uma 

narrativa que busca apresentar o retrato do fenômeno experimentado por esta comunidade, por 

meio de relações e reflexão sobre novas práticas culturais e de representação em que os recursos 

e espaços digitais, por meio da cultura da conexão tornam-se também lugares e domínios de 

investigação.  

Trata-se de outra coisa, que é o dever de pensar as divergências surgidas no 
nosso mundo académico ou as evoluções das disciplinas que são as nossas, 
situando-as no espaço social que é o seu. 
A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto identificar 
o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade 
social é construída, pensada, dada a ler (CHARTIER, 1990, p. 16-17). 

 

Para tanto, o instrumental escolhido para esta pesquisa foi a abordagem etnográfica, 

entendida como uma possibilidade de pesquisa e investigação da internet como um lugar 

particular de forma que se possa compreender, segundo Angrosino (apud FRAGOSO; 

RECURERO; AMARAL, 2011, p. 168), a etnografia como “a arte e a ciência de descrever um 

grupo humano – suas instituições, seus comportamentos interpessoais, suas produções materiais 

e suas crenças”. 

Assim, a abordagem etnográfica em contexto virtual nos permitiu uma leitura e 

aproximação etnográfica em contexto de comunicação digital, de forma a levar em 

consideração o contexto e a cultura que nele se desenvolveu, no qual “estão inscritas 

conversações, práticas e negociações simbólicas, cuja observação sistemática e a investigação 

interpretativa os ajudam a decompor e desvendar padrões de comportamento social e cultural” 

(FRAGOSO; RECURERO; AMARAL, 2011, p. 168). 

Vale destacar que se trata de uma investigação em que a pesquisadora assumiu dois papeis 

no locus da pesquisa: investigadora, docente e gestora do projeto, o que caracteriza como 

pesquisa etnográfica em que o locus é o ciberespaço. A experiência aqui analisada é 

compreendida com uma forma contemporânea de organização de práticas de formação docente 
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colaborativa, a partir de necessidades advindas dos desafios da prática docente em contextos 

virtuais, em especial, para docência online no ensino superior.  

Para os autores é de grande relevância que pesquisadores possam se apoiar suas pesquisas 

em ambientes virtuais e contextos digitais tendo a internet como meio para a construção de um 

campo de investigação, considerando principalmente a complexidade que se apresenta quando 

estamos diante da “vivencia das redes”, como objeto de estudo 

desde o estabelecimento da internet como meio de comunicação e da 
construção de grupos sociais possibilitados pelas facilidades de comunicação 
em rede, alguns pesquisadores perceberam que as técnicas de pesquisa 
etnográficas também poderiam ser utilizadas para o estudo das culturas e das 
comunidades agregadas via internet, fossem elas derivadas de grupos sociais 
já constituídos no off-line e que, nesse momento, migram e/ou transitam entre 
esses espaços, ou mesmo formações sociais compostas apenas por relações 
online (FRAGOSO; RECURERO; AMARAL, 2011, p. 170-171). 

 

Consideramos relevante destacar os aspectos culturais da sociedade da conexão que 

poderão ser apreendidos na forma com que a rede de colaboração se constituiu. Em seguida, o 

percurso desenvolvido para a concepção e implementação do curso, que se dá de forma 

condizente com os pressupostos teóricos apresentados nos capítulos anteriores. É possível 

identificar a cultura de construção de conhecimentos em rede, de forma colaborativa e como 

essa experiência traz à tona a necessidade de se repensar programas de formação docente. 

Analisar e construir uma narração interpretativa destas experiências permitem identificar, 

segundo os autores que “as dimensões de espaço e tempo foram redimensionadas pelas 

tecnologias de comunicação e informação, assim há transformações diretas o fazer etnográfico, 

conforme indica Cristina Hine (2000, p. 23) em sua introdução sobreo termo etnografia virtual” 

(FRAGOSO; RECURERO; AMARAL, 2011, p. 172). 

Cabe-nos, ainda, observar que as mudanças culturais impulsionadas pelo 

desenvolvimento das tecnologias demandam sujeitos de experiência, conscientes da 

necessidade de um pensamento complexo para uma busca de avanço no que se refere às relações 

entre aprendizagem, docência e conhecimento. Tais práticas, podem ser analisadas a partir da 

abordagem da etnografia virtual, pois como aponta Cristine Hine (apud FRAGOSO; 

RECURERO; AMARAL, 2011, p. 172), 

a metodologia de uma etnografia é inseparável dos contextos nos quais ela é 
empregada e é uma abordagem adaptativa que floresce na reflexividade sobre 
o método. A abordagem etnográfica descrita aqui tem como objetivo fazer 
justiça à riqueza e complexidade da internet e também defender a 
experimentação dentro do gênero como uma resposta a novas situações. 
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As análises foram qualitativas (MATTOS, 2011), baseada em dados colhidos desde a 

constituição da rede de colaboração até a implementação do curso, dados coletados no ambiente 

virtual (território no qual a pesquisa foi desenvolvida) e os documentos são todos digitais que 

contém as memórias e narrativas analisadas.  

A pesquisa apresentou aspectos metodológicos de análise e, sendo entendida também 

como pesquisa-ação virtual e documental, valendo-se da abordagem etnográfica virtual e dos 

referenciais de Roger Chartier sobre a história das representações culturais. A pesquisa se valeu 

de mais de uma técnica para coleta de dados (registros escritos, videoconferências gravadas, 

registros de atividades e os ambientes virtuais) e buscou apresentar o retrato desta experiência, 

interpretado e sistematizado por meio de categorias de análise que nos auxiliaram na 

compreensão e na reflexão crítica que nos propusemos neste estudo acerca formação de 

professores e práxis docente colaborativa em contextos virtuais.  

Como foi ressaltado anteriormente, que nesta pesquisa utilizamos o termo educação 

online por compreendermos que cada vez mais a sociedade da conexão permite, por meio de 

instrumentos e ferramentas uma “proximidade”, dada a velocidade da conexão e que o termo 

Educação à Distância começa a perder força e significado.  

 

3.2. REDE DE COLABORAÇÃO INTERNACIONAL: CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO COLETIVO EM FORMAÇÃO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR  

Antes de apresentarmos a proposta de análise da experiência do curso Metodologias para 

a qualidade da educação online, consideramos de grande importância situar, a partir de um 

panorama geral, como surgem as questões fundamentais que culminaram na proposta de 

concepção e construção colaborativa de um curso internacional de formação de professores 

online. Apresentaremos, a seguir uma breve descrição do processo de criação da rede até a 

implementação das três edições do curso, realizadas em 2016 (projeto-piloto), 2017 e 2018.  

Partindo dos pressupostos apresentados e, em meio às necessidades de avanço nos 

campos da educação contemporânea, há uma intensificação – que é proporcionada pelo avanço 

das tecnologias para o uso de recursos comunicacionais – das relações entre docentes do mundo 

para a criação de redes de comunicação e de compartilhamento de saberes. As chamadas 

comunidades de aprendizagem e redes colaborativas explodiram nos últimos anos e inúmeras 

iniciativas surgem a partir destes encontros. É importante assinalar que estamos nos referindo 

a redes que se formam a partir do interesse pessoal e profissional de indivíduos e não mais 

somente a partir de acordos institucionais. Isto significa que esse tipo de rede de indivíduo para 
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indivíduo permite o surgimento de relações que vão para além de convênios institucionais e 

ocorrem de forma mais fluída e ágil. 

Contudo, estas relações se dissipam no ciberespaço dificultado muitas vezes o 

fortalecimento de laços e a colaboração efetiva e contínua em redes consideradas “menores” ou 

sem grandes “estruturas” institucionais, bem como, a possibilidade de compreender a qualidade 

daquele conhecimento produzido por aquela rede ou grupo.  

Alguns grupos se destacam neste universo e que o fazem por procurar avançar junto com 

as transformações de cada época. Dentre eles, temos o Grupo Planeta, que lidera o mercado 

editorial na Espanha e América Latina e se destaca como o segundo maior da França sendo 

posicionado entre os dez melhores do mundo. Possui mais de 100 editoras com uma cobertura 

de todos os gêneros literários com autores clássicos e contemporâneos da Espanha e exterior.  

Desde o início do século XXI, o Grupo Planeta reforçou novas áreas de 
negócios e agora é um dos maiores grupos de comunicação espanhóis. É o 
principal acionista do jornal La Razon e ATRESMEDIA, que inclui vários 
canais de TV, estações de rádio, empresas de produção de filmes e televisão, 
portais de televisão e cinema online, bem como empresas de gerenciamento 
de publicidade multimídia. Além disso, a Prisma Publicaciones produz 
revistas especializadas e oferece serviços de publicações em papel e em linha 
para empresas e instituições (PLANETA, 2017, tradução nossa).6 

 

Tendo em vista os diversos projetos desenvolvidos pelo grupo, destacamos a Business 

School, que é a primeira escola de negócios 100% online que é o nosso ponto de encontro para 

o desenvolvimento desta pesquisa. 

OBS Business School é a primeira escola de negócios 100% online em 
espanhol. Treinou mais de 15.000 gerentes e profissionais desde que foi 
fundado em 2006. A equipe da escola é composta por mais de 200 professores 
(com um perfil acadêmico tradicional e profissionais ativos) de 25 países 
diferentes. OBS Business School trabalha com a Universidade de Barcelona 
como parceiro estratégico. Está empenhada em desenvolver treinamento 
abrangente em todas as áreas funcionais de uma organização, com base em 
uma metodologia flexível para alcançar um equilíbrio entre a vida familiar, 
laboral e acadêmica (PLANETA, 2017).7 

 

Dentre os projetos do grupo Planeta, o Observatory on Online Higher Education in 

Management é uma iniciativa da OBS Business School. Se estabelece como uma comunidade 

internacional de diretores, coordenadores, professores e investigadores na área de formação 

superior online, com destaque para as áreas de gestão empresarial. 

                                                        
6 Folheto informativo e de divulgação do Grupo Planeta. 
 
7 Folheto informativo e de divulgação do Grupo Planeta. 
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Esta comunidade tem como objetivo compartilhar experiências profissionais 
de ensino online, buscando criar um espaço de diálogo, intercambio e 
investigações colaborativas quer permitam o surgimento de uma ampla visão 
sobre a realidade, sobre a formação superior online em administração e as 
principais tendências do futuro e dos desafios a serem enfrentados (TORRAS; 
BELLOT, 2016, p. 4, tradução nossa). 

 

A rede de colaboração que tem como ponto de referência e gestão na Business School 

realiza inúmeros projetos de colaboração em pesquisa na área de educação online com foco 

para gestão e administração. Dentre as pesquisas organizadas, anualmente é publicado um 

Informe anual do International Observatory para compartilhamento de informações relevantes 

sobre os debates e experiências, além das pesquisas e investigações ocorridas na Rede. Além 

do Informe anual, no ano de 2014, a Business School tomou a iniciativa de organizar o primeiro 

International Seminar on Online Higher Education in Management que aconteceu em 

Barcelona, Espanha e contou com a presença de universidades convidadas em um esforço 

comum para melhorar a educação superior online mantendo os referenciais de qualidade 

acadêmica, inovando continuamente nos serviços ofertados e buscando um ótimo 

desenvolvimento profissional e de formação acadêmica para estudantes.  

Nesta edição a proposta do Seminário foi a de estabelecer dentro da Rede de parcerias, 

uma outra Rede, um pouco mais “estreita” para discutir e compartilhar necessidades e colaborar 

de forma ativa sobre a temática da gestão e da formação online. Os trabalhos e debates foram 

de grande importância para compreender os interesses desta Rede de Universidades de ensino 

online e/ou presencial e envidar esforços para avanços nas relações de parceria que veio a 

ocorrer no ano de 2015, com o 2nd International Seminar on Online Higher Education in 

Managment, que aconteceu em Bogotá, Colômbia. A agenda contou com a continuidade do 

diálogo sobre temáticas consideradas relevantes para a educação online e contou com 

participação de cerca de 16 instituições de ensino superior, das Américas e da Europa.  

Como objeto de análise desta pesquisa, nos deteremos a analisar e investigar por meio de 

“pesquisa-ação”, a iniciativa de um grupo de professores que constitui uma Rede Virtual de 

Formação de Professores, a partir do seminário realizado em 2015, que contou inicialmente 

com a liderança da pesquisadora para sua consolidação e, posteriormente somaram-se à 

participação de outras duas instituições na liderança deste projeto. 

Temos, então, o surgimento de uma nova “rede” dentro da Rede de colaboração. Assim, 

o grupo já mencionado se estabeleceu e, após videoconferências para debater sobre as principais 

demandas identificadas pelos professores da rede e seus pares, surgiu a proposta de concepção 

e implementação de um Curso de Formação de Professores online, a partir de abordagens 

metodológicas que considerasse essencialmente as experiências de imersão e de colaboração 
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entre os participantes. Os grupos, os indivíduos, seriam os arquitetos da educação colaborativa 

por meio de sua participação. 

Explanaremos, a seguir, o percurso metodológico proposto para esta análise que buscará 

compreender e delinear um retrato sobre a experiência realizada por esta comunidade de 

professores em rede internacional de colaboração.  

 

3.3. PERCURSO METODOLÓGICO 

Considerando os aspectos levantados por nós nos capítulos iniciais desta pesquisa sobre 

a necessidade de lançarmos nosso olhar crítico sobre a emergência de mudanças nos processos 

de formação docente face às rápidas e incontroláveis mudanças na sociedade, advindas do 

desenvolvimento tecnológico. Estas constantes mudanças possibilitam novas formas de se 

comunicar, de aprender e de estar no mundo de forma criativa, de se apropriar e propor novos 

usos e de compartilhar experiências num espaço virtual aberto e colaborativo.  

Nossa investigação teve como escopo apresentar um retrato do fenômeno experimentado 

por essa comunidade de professores, a partir de uma gama de documentos produzidos durante 

a experiência que poderão nos fornecer chaves analíticas para estabelecer relações, interpretar 

dados, ler, encontrar limites e possibilidades em que essa experiência foi construída, a partir da 

interpretação da pesquisadora sobre o material coletado, levando-se em conta critérios 

científicos e o referencial teórico utilizado para este estudo.  

A construção do curso foi realizada por meio de reuniões online, em que foram debatidas 

as necessidades, desafios e lacunas percebidas pelos professores de cada país e, a partir daí, 

cada universidade se envolveu com a realização de um módulo com as seguintes temáticas: 

 

Quadro 1. Proposição dos módulos/curso em cada edição 

Projeto Piloto (2016) 2a Edição – revisada 
(2017) 

3a. Edição – revisada 
(2018) 

Módulo 1: 
Desenvolvimento de 
conteúdos educativos com 
base em referenciais de 
qualidade – ANAUHAC – 
México (idioma espanhol) 

Módulo 1: Metodologias 
para a educação online de 
qualidade – professores da 
ANAUHAC – México 
(idioma espanhol) 

Módulo 1: Metodologias 
para a educação online de 
qualidade – professores da 
ANAUHAC – México 
(idioma espanhol) 
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Módulo 2 – Estratégias de 
aprendizagem colaborativa 
– OBS – Espanha (idioma 
espanhol) 

Módulo 2 – Estratégias de 
aprendizagem colaborativa 
– professores da OBS – 
Espanha (idioma espanhol) 
 

Módulo 2 – Estratégias de 
aprendizagem colaborativa 
– professores da OBS – 
Espanha (idioma espanhol) 
 

Módulo 3 – Linguagem 
afetiva: interfaces com 
docência online – 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie – Brasil (idioma 
português) 

Módulo 3 – Linguagem 
afetiva: interfaces com 
docência online – 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie – Brasil (idioma 
português) 

Módulo 3 – Linguagem 
afetiva: interfaces com 
docência online – 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie – Brasil (idioma 
português) 

Módulo 4 – Metodologia 
online: chaves – 
Universidade de Évora 
(idioma português). Este 
módulo não se realizou e foi 
assumido por OBS – 
Espanha (idioma espanhol), 
como revisão dos módulos 
anteriores.  

Ferramentas digitais na 
educação – Universidade de 
Quilmes – Argentina 
(idioma espanhol) 

Didáticas para implementar 
aprendizagens por 
competências – 
Universidade Siglo XXI – 
Argentina (idioma 
espanhol).  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O quadro acima revela a estrutura de oferta dos temas e módulos, num trabalho realizado 

em colaboração pela equipe de professores das instituições associadas – que se modificaram 

em algumas edições – e apresenta alterações na oferta dos módulos e ajustes necessários que 

foram discutidos e revisados de acordo com as necessidades identificadas pelo grupo a cada 

edição, que serão descritas a seguir.  

 

3.4.A OFERTA DAS TRÊS EDIÇÕES DO CURSO: ASPECTOS GERAIS  

A rede de professores se propôs a discutir amplamente entre os pares que aspectos seriam 

fundamentais para a concepção do currículo do curso e identificou três aspectos para a escolha 

dos temas e dos recursos metodológicos, a saber: 1. que os temas desenvolvidos pudessem 

atender às demandas de formação para educação online entre os países envolvidos e; 2. espaço 

para experiência de construção colaborativa de construção de novos conhecimentos para o 

grupo 3. a necessidade de que os professores-alunos pudessem fazer uma experiência de 

imersão nos temas com a utilização de recursos e uso de ferramentas que lhes propiciasse 

vivenciar o cotidiano de um aluno online, passando pelas atividades e conhecendo o ambiente 

virtual como aluno. 
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Após a avaliação da experiência do projeto piloto, a experiência foi considerada exitosa, 

contudo identificou-se aspectos a serem revistos na estrutura do curso para um melhor 

desempenho da proposta. A partir daí o curso é concebido como um recurso vivo e, portanto, 

se transforma a cada nova edição, de acordo com as necessidades e novos conhecimentos 

apreendidos pelo grupo, seja pela experiência de debate no processo de formação, seja pela 

experiência dos professores estudantes que oferecem novas demandas e desafios para o curso 

de formação permanente de professores online.  

O quadro a seguir apresenta uma síntese dos aspectos gerais observados na preparação e 

implementação do curso em suas três edições: 

 

Quadro 2. Oferta dos Cursos em cada edição com atualização permanente 

Projeto Piloto (2016) 2a edição revisada (2017) 3a edição revisada (2018) 

Preparação e concepção do 
curso: Videoconferências, num 
total de 5 para definição da 
estrutura, dos temas, calendário 
e organização geral.  

Preparação e concepção do 
curso: 
Videoconferências, num total 
de 5 para revisão definição da 
estrutura, revisão dos módulos, 
calendário e organização geral. 
Nesta edição houve uma 
planificação geral da 
programação e dos conteúdos a 
serem trabalhados de forma 
mais sistemática.  
O material foi traduzido em 
português e espanhol.  

Preparação e concepção do 
curso: 
Videoconferências mensais, 
num total de 5 para revisão 
definição da estrutura, revisão 
dos módulos, calendário 
organização geral. 
 
Nesta edição a planificação 
geral foi revisada, ampliada e 
incluídos aspectos com 
intencionalidade pedagógica 
para uso dos recursos. O plano 
geral foi traduzido em 
português e espanhol.  
Foi organizado material de 
apoio como tutoriais para 
alunos (sobre a organização do 
curso e sobre o uso da 
plataforma). 
Foram realizados encontros 
online e compartilhados 
materiais para o grupo formador 
em função da atualização da 
plataforma e da necessidade de 
se apropriar dos novos recursos 
da plataforma virtual.  

Grupo formador: Quatro 
universidades dos seguintes 
países: Brasil, Espanha, México 
e Portugal.  

Grupo formador: Cinco 
universidades dos seguintes 
países: Argentina, Brasil, 
Espanha, México.  
Na edição piloto a universidade 
Portuguesa não ofereceu o 
módulo e foi substituída por 

Grupo formador: 
Cinco universidades dos 
seguintes países: Argentina, 
Brasil, Espanha, México. 
Nesta edição houve a troca de 
uma universidade no módulo 4. 
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uma nova instituição 
(Argentina) que assumiu um 
novo tema.  
Outra universidade Argentina 
participou das discussões, sem 
apresentar um módulo 
específico, mas sim com alunos.  

Assumiu uma universidade 
Argentina.  
Uma universidade do México 
participou das discussões, sem 
apresentar um módulo 
específico, mas sim com alunos. 

Universidades participantes do 
curso (com alunos):  
Quatro universidades dos 
seguintes países: Brasil, 
Colômbia, Espanha, México.  
A universidade Portuguesa não 
ofereceu e não participou do 
curso.  
Participantes: 31 

Universidades participantes do 
curso (com alunos):  
Sete universidades dos 
seguintes países: Argentina, 
Brasil, Colômbia, Espanha, 
México,e Peru. 
Participaram mais 2 
universidades da Argentina.  
Participantes: 34 

Universidades participantes do 
curso (com alunos):  
Cinco universidades dos 
seguintes países: Argentina, 
Brasil, Espanha e México.  
Participaram 2 universidades 
do México, sendo que 1 delas 
pela primeira vez. 
Participantes: 36 

Realização do Curso: 01 a 28 de 
junho de 2016 (4 semanas) 
Módulos: 4 
Carga horária: 20h 

Realização do curso: 22 de maio 
a 16 de junho de 2017 (4 
semanas) 
Módulos: 4 
Carga horária: 20h 

Realização do curso: 23 de abril 
a 18 de junho de 2018 (8 
semanas) 
Módulos: 4 
Carga horária: 40h 
Houve revisão da metodologia e 
o grupo identificou a 
necessidade de ampliar o tempo 
de curso, a partir da 
experiência de 2017.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao longo das três edições mantidos os pressupostos sobre a experiência de imersão e de 

participação colaborativa do grupo – agora ampliado – e aspectos metodológicos sobre a 

quantidade de videoconferências e atividades, bem como a oferta em mais de um idioma e o 

uso do ambiente virtual de aprendizagem.  

 

Quadro 3. Visão geral da estrutura e recursos do curso 

Idiomas: português, espanhol e inglês.  
Os alunos podem se comunicar no idioma que lhe for mais 
confortável. Os materiais estão disponíveis essencialmente em 
português e espanhol (em sua maioria), mas também são 
oferecidas leituras em inglês.  

Ambiente virtual do curso Metodologias para qualidade da 
educação online 
Plataforma Blackboard OBS (campus virtual).  

Certificação: OBS e parceiros 
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Metodologia: experiência de imersão por meio de atividades 
síncrona e assíncronas, videoconferências, uso de ferramentas 
online e leituras.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Consideramos relevante apresentar esse panorama geral sobre a concepção do curso, bem 

como alguns aspectos para uma primeira visualização das edições do curso, de forma a 

evidenciarmos o processo de desenvolvimento e consolidação da proposta. Contudo, esta 

pesquisa não tem por objetivo fazer um estudo comparativo sobre o curso, mas sim, apresentar 

uma análise qualitativa sobre a experiência de formação de professores em rede de colaboração 

internacional, enquanto iniciativa condizente com as demandas da sociedade da conexão em 

contextos virtuais.  

Tomamos como fontes documentais os quatro ambientes virtuais de aprendizagem 

utilizados pelo grupo formador ou rede de colaboração de professores disponível no campus 

virtual universitário da OBS Business School,8 que abriga a experiência do curso de formação 

de professores online desde o seu início e a rede de colaboração de professores desde seu início 

em 2015. 

 

 

Figura 1. Página inicial do campus virtual 

 

Fonte: OBS Business School. 

 

Para o desenvolvimento das atividades da rede de colaboração foram criados quatro 

ambientes virtuais, a saber: International Seminar on Online Higher Education in Management 

                                                        
8 Disponível em: <http://campus.obs-edu.com>.  
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(desde 2015), Formacion de professores (2016), Metodologías para la calidad de la educación 

en línea (2017) e Metodologías para la calidad de la educación en línea (edición 2018).  

O primeiro ambiente é destinado ao uso dos professores que participam da rede 

colaboração, que conta com 4 projetos ativos. Neste ambiente encontram-se materiais de 

recursos de áudio, videoconferências, registros de atividades e resultados do grupo que serão 

utilizadas como nossas fontes de análise. 

 

Figura 2. Ambiente virtual destinado aos professores da Rede de Colaboração 

 

Fonte: Campus virtual OBS Business School (http://campus.obs-edu.com)  

 

O segundo ambiente que será utilizado como fonte nesta pesquisa foi criado para uso 

exclusivo dos professores da rede ou grupo de trabalho de formação de professores. A exemplo 

do ambiente anterior, neste ambiente contaremos com fontes a partir de videoconferências 

gravadas das reuniões do grupo, materiais compartilhados para a criação do curso metodologias 

para a qualidade da educação online, registros e materiais criados de forma coletiva. 

Figura 3. Ambiente virtual destinado aos professores da Rede Formação de Professores 

 

Fonte: Campus virtual OBS Business School (http://campus.obs-edu.com) 

 

O terceiro e quarto ambientes virtuais apresentam as edições dos cursos de 2017 e 2018 

e estas fontes nos oferecem toda a configuração do curso, a participação dos alunos, o material 

didático, os registros em fóruns e atividades, que serão utilizados para compor o cenário dessa 

experiência de formação de professores. Nossa análise será baseada na metodologia presente 

nos materiais e atividades propostas, mas essencialmente nos debruçaremos sobre os registros 

escritos dos alunos, sejam nos fóruns, comunicações ou relatos de experiências.  
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Figura 4. Ambientes virtuais das edições 2017 e 2018 do curso Metodologias para a 

Qualidade da Educação online 

 

Fonte: Campus virtual OBS Business School (http://campus.obs-edu.com) 

 

A seleção dos materiais foi feita a partir dos documentos e recursos disponíveis nos 

ambientes e nos permitiu analisarmos a construção coletiva do curso e a formação continuada 

de professores online partir do próprio lugar da experiência. Desta forma, é possível apreender, 

a partir de que lugar se faz a análise, sendo necessário que levemos em conta que não será 

possível abordar todos os aspectos deste acontecimento, mas, nos dará elementos importantes 

de análise, de forma que possamos estabelecer conexões sobre como aconteceram as relações 

em rede.  

[…] a etnografia contribui para a compreensão do papel e a complexidade da 
comunicação mediada por computador e das TICs. Segundo a autora [Hine, 
2000] a etnografia virtual se dá no/de através do online e nunca está 
desvinculada ao off-line, acontecendo através da imersão e engajamento 
intermitente do pesquisador com o próprio meio. A narrativa acontece a 
posteriori dos fatos, o que proporciona densas descrições […] (FRAGOSO; 
RECUERO; AMARAL, 2011, p. 173).  

 

A análise destas fontes foi realizada também a partir da ótica da história cultural e das 

representações abordas por Roger Chartier (1990), que nos permitiu a apreensão e identificação 

de uma determinada realidade cultural, neste caso, imersa em um contexto virtual, considerando 

a necessidade de valer-nos de novos instrumentos para auxiliar na leitura desta nova realidade, 
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líquida, fluida, que se transforma rapidamente, para que a experiência possa ter um significado 

atribuído.  

Variáveis consoante as classes sociais ou os meios intelectuais, são produzidas 
pelas disposições estáveis e partilhadas, próprias do grupo. São estes 
esquemas intelectuais incorporados que criam as figuras graças às quais o 
presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser 
decifrado (CHARTIER, 1990, p. 17).  

 

As representações, como instrumento de análise, têm sido utilizadas para possibilitar 

análises mais personalizadas, que permitam um olhar menos generalista e mais próprio do 

objeto que está sendo observado, de forma que a compreensão do mundo possa ser feita a partir 

das relações estabelecidas pela interpretação:  

As representações do mundo social assim construídas embora aspirem à 
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas 
pelos interesses do trupo que o forjam. Daí, para cada caso, o necessário 
relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza 
(CHARTIER, 1990, p. 17). 

 

Vale destacar, que a posição da pesquisadora também é de sujeito na experiência relatada 

estará presente nesta análise, buscando identificar se os interesses e objetivos da rede de 

formação de professores de construção colaborativa de saberes por meio de um curso de 

formação continuada online, se apresenta como uma experiência que propicia condições para o 

desenvolvimento de “práxis REconectiva docente”, salientada em nosso referencial teórico, ou 

seja, se este modelo de formação docente colaborativo internacional e online é condizente com 

as necessidades contemporâneas de formação continuada.  

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros, 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 
impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar 
um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos as suas 
escolhas e condutas (CHARTIER, 1990, p. 17).  

 

Para aprofundarmos nossa análise dos ambientes virtuais de aprendizagem e de toda a 

fonte documental disponível, nos valemos de algumas categorias operatórias, buscando 

apreender aspectos relacionados a práxis REconectiva docente e a experiência de imersão da 

rede de colaboração de professores no projeto de construção coletiva de saberes que teve como 

foco de trabalho a criação de um curso de formação continuada de professores online. Nesse 

sentido, para a construção do campo a ser pesquisado torna-se fundamental ao pesquisador 

identificar que “[…] tanto as fronteiras quanto as esferas de influência repercutem no recorte 
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do objeto e determinam caminhos pelos quais os resultados aparecerão. As categorias são 

transversais e se sobrepõem” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p. 183). 

A ótica da análise pela abordagem etnográfica nos dá uma noção de representação, aliada 

a perspectiva da representação cultural que nos permitiu avançar em nosso objeto de análise, 

sendo este um ambiente virtual de aprendizagem e seus recursos disponíveis, pois segundo 

Chartier, quando o leitor se apropria do texto, torna-se capaz de compreender “como é que uma 

configuração narrativa pode corresponder a uma reconfiguração da própria 

experiência”(CHARTIER, 1990, p. 24). Nesse sentido, é próprio da abordagem etnográfica a 

combinação de multimétodos “reforça e desvela o caráter epistêmico da etnografia e está 

presente em estudos que priorizam objetos distintos da comunicação digital e operam em níveis 

macro, micro e mezzo” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p. 188).  

Destacamos que “além da diversidade multimétodos, são inúmeras as possibilidades de 

objetos que podem ser recortados no campo, seja ele exclusivamente online ou híbrido” 

(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p. 190). Por esta razão, segundo os autores, o 

pesquisador que vale da abordagem etnográfica virtual poderá ampliar a gama de recursos a ser 

estudados como audiovisuais, blogs, fotografias, jogos, mundos virtuais e não somente chats e 

fóruns de discussão. 

Nossa compreensão de representação, destacamos as três modalidades principais que o 

autor aponta da relação com o mundo social: 

em primeiro lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que que produz 
as configurações intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é 
contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; seguidamente, as 
prática que visam fazer reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira 
própria de estar no mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma 
posição; por fim, as formas institucionalizadas e objectivadas graças às quais 
uns <representantes> (instâncias colectivas ou pessoas singulares) marcam de 
forma visível e perpetuada a existência do gripo, da classe ou da comunidade 
(CHARTIER, 1990, p. 23). 

 

Nossa fonte documental nos ofereceu elementos importantes para análise e, a partir da 

compreensão do conceito de representação apresentados, a seleção dos materiais obedeceu 

alguns critérios, a saber: 1. foram selecionados materiais relativos às relações da rede de 

professores, exclusivos ao grupo de formação de professores nos ambientes virtuais de 

aprendizagem e nas trocas de e-mails; 2. foram selecionados materiais relativos à experiência 

dos alunos no curso, por meio dos dados existentes no ambiente virtual; 3. a escolha dos 

materiais deveriam ser aquele possíveis tecnicamente de análise.  

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


94 
 

As comunicações (audiovisuais, orais e escritas) foram realizadas prioritariamente no 

idioma espanhol. Desta forma, a análise dos documentos foi feita pela pesquisadora no idioma 

de origem e, para compor o capítulo quatro desta pesquisa, foi feita a tradução dos excertos e 

textos de relevância escolhidos para compor o arcabouço da discussão.  

A observação e a narração dos detalhes constituem o que Geertz (1989) chama 
de descrição densa e o relato etnográfico como resultante de múltiplas 
textualidades. Para Winken (1998, p.132), o processo de construção da 
etnografia consiste em saber ver, saber estar com e saber escrever 
(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p. 185). 

 

Para o levantamento da documentação foram feitas pesquisas e buscas nos ambientes 

virtuais já mencionados. Identificou-se que nem todas as videoconferências realizadas estavam 

disponíveis nos ambientes virtuais. Em 2016 houve uma migração do domínio da plataforma 

virtual e só foram recuperadas três das cinco videoconferências realizadas. Em 2017 foram 

identificadas no ambiente virtual somente três videoconferências de um total de cinco e, em 

2018 foi possível obter as cinco videoconferências realizadas. Além das videoconferências, 

como já foi mencionado, utilizaremos registros escritos dos professores do grupo formador e 

dos professores estudantes que participaram do curso. Destacamos que, em nossa análise não 

temos a intenção de estabelecer comparações entre as edições dos cursos, mas sim, captar a 

experiência por meio dos diálogos e registros tanto do grupo formador como do grupo de 

professores que participaram da experiência.  

 Nossa compreensão de apropriação das tecnologias – e que se torna essencial 
para a problematização dos usos da etnografia em relação a contextos como a 
internet – compreende tanto as dimensões históricas quanto técnicas e 
simbólicas que dizem respeito das materialidades e possibilidades de uso do 
objeto internet pelos internautas (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, 
p. 169). 

 

No total foram selecionadas 10 videoconferências, que foram traduzidas do espanhol para 

a língua portuguesa e transcritas na íntegra para facilitar esta análise. Apresentamos, a seguir, 

um quadro síntese dos documentos elencados para análise desenvolvida no capítulo quarto 

capítulo. 

Quadro 4. Reuniões de Trabalho do Grupo formador analisadas 

Videoconferência 1: Grupo Formador 
Participantes*: Alexandre (Espanha), Ana 
Lúcia (Brasil), Ricardo (Colômbia) 
Data: 16/02/2016 
Duração: 0:22:24 

Videoconferência 2: Grupo Formador 
Participantes*: Alexandre (Espanha), Ana 
Lúcia (Brasil), Américo (México) 
Data: 31/03/2016 
Duração: 0:58:37 
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1ª. Edição do Curso 1ª. Edição do Curso 

Videoconferência 3: Grupo Formador 
Participantes*: Alexandre (Espanha), Ana 
Lúcia (Brasil), Américo (México) 
Data: 19/04/2016 
Duração: 1:23:48 
1ª. Edição do Curso 

Videoconferência 4: Grupo Formador 
Participantes*: Ana Lúcia (Brasil), Américo 
(México), Elaine (Espanha), Emerson 
(Argentina), Lígia (Argentina), Vera 
(México) 
Data: 08/02/2017 
Duração: 1:44:54 
2 Edição do Curso 

Videoconferência 5: Grupo Formador 
Participantes*: Alexandre (Espanha), Elaine 
(Espanha), Emerson (Argentina), Lígia 
(Argentina), Vera (México), Norma México) 
Pedro (Portugal) 
Data: 09/03/2017 
Duração: 1:19:31 
2ª. Edição do Curso 

Videoconferência 6: Grupo Formador 
Participantes*: Elaine (Espanha), Emerson 
(Argentina), Lígia (Argentina), Norma 
(México), Kelly (México) 
Data: 07/02/2018 
Duração: 1:40:27 
3ª. Edição do Curso 

Videoconferência 7: Grupo Formador 
Participantes*: Ana Lúcia (Brasil), Elaine 
(Espanha) 
Data: 05/03/2018 
Duração: 1:00:12 
3ª. Edição do Curso 

Videoconferência 8: Grupo Formador 
Participantes*: Elaine (Espanha), Lígia 
(Argentina),  
Data: 07/03/2018 
Duração: 0:38:46 
3ª. Edição do Curso 

Videoconferência 9: Grupo Formador 
Participantes*: Ana Lúcia (Brasil), Elaine 
(Espanha) 
Data: 13/04/2018 
Duração: 0:59:13 
3ª. Edição do Curso 

Videoconferência 10: Grupo Formador 
Participantes*: Elaine (Espanha), Lígia 
(Argentina), Norma (Argentina) 
Data: 19/04/2018 
Duração: 1:10:25 
3ª. Edição do Curso 

Fonte: Elaborado pela autora. 
* Para assegurar a expressividade e originalidade, além da privacidade das fontes das 

videoconferências, optamos por criar nomes fictícios aos participantes das videoconferências, com 
exceção da pesquisadora. Relacionamos, ainda, o cargo/ocupação profissional em suas instituições 

 
A seguir, apresentamos um quadro-síntese que consideramos relevante sobre a origem 

dos participantes da Rede Virtual de Formação de Professores, seus cargos e ocupações 

institucionais e os países representados na experiência de colaboração internacional analisada. 

Quadro 5. Participantes da rede internacional* 

Nome* Cargo País 

Alexandre Diretor de Metodologia 
Universitário 

Espanha 
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Ana Lúcia Coordenadora 
Pedagógica e professora 

Brasil 

Américo Reitor México 

Célia Professora  Colômbia 

Ricardo Diretor Acadêmico e 
professor 

Colômbia 

Elaine Diretora de Centro de 
Pesquisa e professora 

Espanha 

Emerson Professor Argentina 

Eugênia Professora Argentina 

Kelly Diretora Acadêmica e 
professora 

México 

Ligia Coordenadora Acadêmica 
e professora 

Argentina 

Luana Assistente técnico Espanha 

Norma Designer Instrucional e 
professora 

México 

Pedro Diretor Acadêmico Portugal 

Simone Professora  México 

Vera Professora México 

Fonte: Elaborado pela autora. 
* Para assegurar a expressividade e originalidade, além da privacidade das fontes das 

videoconferências, optamos por criar nomes fictícios aos participantes das videoconferências, com 
exceção da pesquisadora. Relacionamos, ainda, o cargo/ocupação profissional em suas instituições. 

 

Consideramos, ainda, relevante, observarmos alguns documentos da realização do Curso 

e da experiência dos professores-alunos para lançarmos um olhar sobre a relevância da 

experiência tanto para professores formadores e quanto professores alunos. Para isso, como 

fonte secundária, analisamos alguns documentos buscando identificar conexões com a 

experiência dos professores formadores e sinalizar o impacto na experiência dos alunos no 

capítulo 4. Tal análise nos permitiu, ainda, identificar possibilidades e limites desta experiência 

de formação em rede. 

 

Quadro 6. Relatos de experiência dos alunos do curso 

Documentos Ano 

13 relatos de experiência 2017 

10 relatos de experiência 2018 

1 Fórum (39 interações) 2017 

1 Fórum (33 interações) 2018 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A partir dos documentos elencados, partimos para uma análise crítica da experiência que 

pôde ser captada e interpretada, à luz da experiência e do olhar da pesquisadora enquanto sujeito 

ativo do processo de desenvolvimento da rede de colaboração. Assim, nosso referencial 

metodológico nos permitiu observar, conforme Chartier cita que a partir de Marcel Mauss e 

Émile Durkain, temos a possibilidade pensar em instrumentos conceituais no qual a história das 

mentalidades se desenvolveu:  

A noção de ‘representação colectiva’, entendida no sentido que lhe atribuíram, 
permite, conciliar as imagens mentais claras – aquilo que Lucien Febvre 
designava por <os materiais de ideias> – com os esquemas e categorias 
incorporadas que as gerem e estruturam. […] Aquela noção obriga 
igualmente, a remeter a modelação desses esquemas e categorias, não para 
processos psicológicos, sejam eles singulares ou partilhados, mas para as 
próprias divisões do mundo social (CHARTIER, 1990, p. 19). 

 

Entendemos que os registros podem revelar a experiência de rede de colaboração feita 

pelo grupo formador, numa perspectiva de percepção de uma experiência de formação entre 

pares e para os pares, própria das necessidades contemporâneas, realizada em âmbito 

internacional. Compreender essa experiência nos dá pistas sobre novas formas de se perceber a 

formação continuada de docentes, em especial, em contextos virtuais de aprendizagem. Para 

tanto, é necessário uma mediação e apropriação dos discursos, para que se possa, por meio de 

categorias de análise, apresentar uma forma de compreensão do fenômeno tecnológico em 

contextos educacionais, que implica a própria experiência de formação continuada da 

pesquisadora.  

[…] pensar a efectivação do texto na sua leitura como condição para que se 
revelem as suas possibilidades semânticas e se opere o trabalho de refiguração 
da experiência; compreender a apropriação do texto como uma medicação 
necessária à constituição e à compreensão de si mesmo (CHARTIER, 1990, 
p. 24). 

 

A fim de compreender os detalhes acerca da experiência e os saberes emanados desta 

experiência de concepção de um curso de formação online, em rede de colaboração 

internacional fizemos nossa análise por meio de quatro categorias temáticas, que emergiram 

durante a pesquisa e que para nós será de grande auxilio para nos subsidiar de forma sistemática, 

a saber: 1. Rede de Colaboração, 2. Interação, Interatividade e Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, 3. Práxis REconectiva Docente e 4. Professor online.  
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Tais categorias serão trabalhadas ao longo dos tópico do capítulo quatro como apoio à 

discussão que será proposta, enquanto construção do retrato da experiência do grupo formador, 

sendo contextualizadas de acordo com os tópicos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.  

As transcrições na íntegra das reuniões estão disponíveis em CD-room e versão online.  
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4. A EXPERIÊNCIA DO CURSO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DOCENTE 

CONTINUADA EM CONTEXTOS VIRTUAIS 

 

[…] explorar o que a palavra experiência nos 

permite pensar, o que a palavra experiência nos 

permite dizer, e o que a palavra experiência nos 

permite fazer no campo pedagógico. [...] é preciso 

fazer, me parece, duas coisas: reivindicar a 

experiência e fazer soar de outro modo a palavra 

experiência.  

Jorge Larrosa 

 

Neste capítulo, apresentaremos nossa compreensão critico-reflexiva sobre a formação 

continuada de professores em contextos virtuais no Ensino Superior. Nos deteremos ao diálogo 

e a análise da experiência da construção da rede de colaboração internacional de um grupo de 

professores universitários. Assumiremos, para o contexto desta investigação a experiência de 

concepção, desenvolvimento e implementação de um curso online de formação continuada de 

professores universitários, como um exemplo de experiência colaborativa e tem como objetivo 

promover condições para coletivamente repensar na práxis pedagógica de oito universidades 

com ensino superior online das Américas (México, Brasil, Argentina, Peru, Colômbia), e 

Europa (Portugal e Espanha).  

No intuito de compreender como as redes virtuais podem contribuir para a qualificação 

docente, por meio de experiências colaborativas e de imersão, de forma que favoreça a 

apropriação pedagógica de elementos que propiciem o desenvolvimento da práxis docente, 

passamos a detalhar nossa concepção sobre o que compreendemos por docência como ação 

complexa no ensino superior.  

Entender o que significa a docência, nos leva a refletir sobre o que a literatura pedagógica 

chamou de ‘saberes docentes’ (TARDIF, 2014), para apresentar a articulação entre o 

pensamento e as ideias, enquanto “realidade social materializada através de uma formação, de 

programas, de práticas disciplinares” (TARDIF, 2014, p. 16), e, ao mesmo tempo, os saberes 

do próprio professor, com sua subjetividade e identidade em constante construção.  

Trazemos a docência no contexto da pesquisa, como algumas especificidades que devem 

ser destacadas; pensar a práxis na cultura digital, refletida à luz da identidade cultural dos 
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professores envolvidos no curso de formação e a proposta de rede colaborativa horizontal. 

Dessa forma Tardif (2014) aponta a identidade e a experiência de vida como trazemos no 

fragmento: 

[…] o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito 
de realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que 
flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e está relacionado 
com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 
história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e 
com outros atores escolares na escola, etc. Por isso é necessário estuda-lo 
relacionando-o com esses elementos constitutivos do trabalho docente 
(TARDIF, 2014, p. 11). 

 

Assim, se consideramos esses elementos, é necessário reconhecer que a docência exige 

algumas condições profissionais para o desenvolvimento de sua atividade, dentro de uma 

complexidade cultural e identitária, uma vez que a diversidade de saberes se complementam e 

se misturam e passam a ser elemento fundamental para a rede. Nesse sentido, Maria Isabel da 

Cunha (2010a) pontua que os saberes relacionados com a prática pedagógica nos demandam; 

“saber identificar as teias sociais e culturais que definem o espaço em que os processos de 

ensinar e aprender acontecem e como se dá essa inter-relação entre elas” (CUNHA, 2010a, p. 

21). 

Tais saberes, principalmente relacionados à dimensão relacional e coletiva são apontadas 

pela autora como características a da atividade do professor. Vemos então a complexidade dos 

processos, uma vez que requer inúmeras condições para o exercício da docência.  

No Ensino Superior, historicamente, são valorizadas os conhecimentos e saberes da 

profissão, pois a ideia de que “quem sabe fazer sabe ensinar” permeia os recrutamentos para 

ingresso de professores nas universidades (CUNHA, 2010a). Nesta perspectiva, segundo a 

autora, os conhecimentos pedagógicos são levados a um segundo plano, de forma que a 

formação específica para a docência era desnecessária, de forma que o professor iria construir 

um ‘habitus’, a partir de sua prática. 

Contando com a maturidade dos alunos do Ensino superior para responder às 
exigências de aprendizagem nesse nível e tendo como pressuposto o 
paradigma tradicional de transmissão do conhecimento, não se registra, 
historicamente, uma preocupação significativa com os conhecimentos 
pedagógicos (CUNHA, 2010a, p. 28). 

 

Sob esta ótica podemos compreender que a docência no ensino superior está 

fundamentada pela valorização dos conhecimentos específicos de formação inicial, 

reproduzindo modos de ensinar que foram adquiridos ao longo da sua trajetória escolar. 
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Contudo, com o desenvolvimento das tecnologias e as novas demandas de aquisição de 

conhecimentos, ao ingressar num novo espaço – o virtual – se apresenta uma nova concepção 

de sala de aula, que demanda o uso de ferramentas e novas formas de interação com a 

informação e com alunos, que são diferentes daqueles oferecidos na formação inicial deste 

docente. Estamos, então diante de um grande desafio, uma vez que se trata de uma vivência que 

ele não teve, não tem referências culturais anteriores, pois não foi educado para esse tipo de 

experiência no ensino superior. Torna-se necessário, apropriar-se desse território para poder 

atuar nele, “[…] o exercício da docência nunca é estático e permanente; é sempre processo; é 

mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas experiências, novo contexto, novo tempo, 

novo lugar, novas informações, novos sentimentos, novas interações” (CUNHA, 2010a, p. 31). 

Tais desafios têm permeado as práticas de docentes no mundo inteiro e com a facilidade 

de comunicação na sociedade da conexão ampliou a aproximação de pessoas para compartilhar 

e construir de forma coletiva redes virtuais como espaços de formação docente e de troca de 

experiências.  

A experiência da Rede Virtual de Formação de Professores surgiu de um seminário sobre 

educação online que aconteceu presencialmente em 2015, em Bogotá, como um subgrupo da 

Rede de Colaboração fomentada pela OBS Business School. Anualmente o encontro ocorre 

presencialmente em um país/instituição que participa da rede e sedia o evento. O grupo se 

encontra para compartilhar o trabalho realizado online durante o ano, discutir estratégias e 

desafios para a melhoria da qualidade da educação online no mundo.  

A partir do seminário presencial, a Rede Virtual de Formação de Professores se 

estabeleceu com o objetivo de enfrentar desafios sobre a complexidade da ação docente no 

ensino superior, em contextos virtuais de aprendizagem e, se organizou para pensar que ações 

poderiam ser feitas de forma coletiva e colaborativa para enfrentar demandas que alcançam o 

ensino superior online nos diversos países do mundo.  

A necessidade de construir a profissionalidade docente, quando profissionais 
assumem o magistério superior, faz com que se instalem iniciativas pessoais 
e institucionais nessa direção. Em geral são momentos ligados à concepção de 
educação continuada, nos quais sugerem cursos e projetos para os docentes se 
engajarem, enquanto exercem suas atividades cotidianas (CUNHA, 2010a, p. 
33). 

 

Após a realização do 2nd International Seminar on Online Higher Education in 

Management, ocorrido em outubro de 2015, aconteceu a primeira videoconferência para tratar-

se de como esta Rede poderia contribuir para uma construção de saberes docentes que pudesse 

ser útil para o desenvolvimento da educação online nas instituições de ensino superior a que os 
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membros estavam envolvidos. A preocupação do grupo corrobora com os aspectos 

apresentados até o momento sobre uma lacuna da formação pedagógica de professores 

universitários, que se torna mais evidente nos contextos virtuais, uma vez que o ambiente novo 

exige a compreensão desse novo lugar de aprendizagem, bem como, do uso de estratégias e 

ferramentas educacionais que exigem conhecimentos e formação pedagógica. Tínhamos o 

desafio de compreender as especificidades culturais da docência, em especial porque o público-

alvo do curso seriam professores sem formação pedagógica, levando em conta ainda, a 

necessidade de experiências mais profundas de aprendizagem, por meio da imersão. As nossas 

ideias ficam mais claras a partir da fala dos criadores do curso como está relatado abaixo: 

A ideia é que a capacitação seja para professores online. O que queremos é 
gente com expertise em educação online das universidades e que sejam 
pessoas que trabalham com os outros professores ou pessoas das escolas de 
educação, se é que existe escola de educação na universidade, ou gente da 
vice-reitoria acadêmica que se dedica à capacitação de professores. A maioria 
dos professores são de disciplinas de negócios (sem formação pedagógica) 
e os capacitamos. É preciso desenhar o prévio e depois dar-lhe seguimento 
para que ele faça uma experiência de imersão e, desta maneira, temos 
professores que participam como alunos além das nossas, de outras 
universidades desta rede (Américo, 08/02/2016).  

 

Torna-se importante destacar que experiência da formação desta Rede como espaço de 

colaboração e de aprendizagem em âmbito internacional permitiu compartilhar e oferecer um 

espaço de aprendizagem mediada por tecnologia numa perspectiva de formação permanente. 

Esta se torna importante em primeiro lugar para os membros da rede, que denominamos nesta 

investigação de grupo formador, uma vez que ao se reunirem identificaram a necessidade de 

ruptura nas formas tradicionais de aprender e ensinar no ensino superior, em especial, por serem 

professores que trabalham prioritariamente no ensino online. É necessário “considerar que se 

constitui num encontro de pessoas adultas que mobilizam várias dimensões para aprender e, 

então ensinar. Isto implica, necessariamente, compreender a formação como atividade humana 

inteligente que envolve a atividade relacional” (MALLANN; DAUDT; KHUN, 2010, p. 246).  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, recorremos aos registros audiovisuais de dez 

videoconferências dos grupos que apresentam o percurso da criação da rede em 2015 e da 

proposta concreta de trabalho coletivo de formação permanente de professores durante os anos 

de 2016, 2017 e 2018.  

As redes virtuais de aprendizagem favorecem a criação de espaços de comunicação e de 

colaboração de forma que é possível organizar, mapear e organizar os saberes constituídos de 

forma que possam ser compartilhados.  
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Estas passaram a usar o espaço virtual como meio de efetivar a comunicação, 
a troca de informações e a formação docente. Apresentam uma característica, 
importante de os saberes, construídos individual ou coletivamente, estarem 
disponíveis para consultas posteriores, além de resguardar e disponibilizar a 
história da aprendizagem do grupo (MALLANN; DAUDT; KHUN, 2010, p. 
246). 

 

Inicialmente o grupo se constitui com 5 instituições e a ideia primeira foi a de organizar 

palestras e seminários sobre as temáticas relacionadas aos desafios da docência no ensino 

superior.  

Estamos pensando em fazer um evento para discutir uma temática sobre a 
formação de professores, mas para mim é mais importante que possamos criar 
esse momento de compartilhamento entre professores sobre suas 
necessidades, suas inquietudes, que são parecidas para todos nós cada um de 
seu país (Alexandre, 16/02/2016). 

 

Nesse sentido, a rede virtual permite que a formação continuada possa ser um espaço de 

desenvolvimento e construção da docência universitária em contextos virtuais. Tais 

movimentos permitem ultrapassar o estado atual e construir meios e possibilidades de avanço.  

É preciso insistir na compreensão de que a profissão e os processos de 
profissionalização docente, especialmente quando a pesquisa se dá a partir da 
própria ótica dos professores, têm se constituído como significativos meios de 
avanço na construção da docência de qualidade e de emancipação 
(MALLANN; DAUDT; KHUN, 2010, p. 250).  

 

Ao discutirem juntos sobre as ações que a rede desenvolveria o grupo incialmente pensou 

em oferecer conferências e seminários, mas reconheceram que para aprofundarem uma 

experiência efetiva de formação continuada era necessário propor um curso, para que se 

pudesse construir, de forma colaborativa, um caminho de formação docente mais condizente 

com as necessidades da contemporaneidade.  

Vale destacar a importância de se atribuir significado nos processos de formação, de 

forma que os sujeitos reconheçam um locus cultural que ocupe o lugar da formação. Cunha 

(2010b, p. 55) aponta que quando “incorporam as experiências na sua biografia” e, portanto, 

“fazem parte do lugar” e “reconhecem e valorizam”, de forma que “atribuem sentidos ao que 

viveram naquele lugar e passam a percebê-lo como o seu lugar”. 

Gostaríamos, ainda, de tecer algumas reflexões sobre nossa compreensão do que significa 

nesta análise, os termos espaço e lugar quando falamos de formação docente no ensino superior 

e redes virtuais de aprendizagem colaborativa.  
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Consideramos que a Universidade, enquanto instituição, como o espaço da formação 

docente continuada, uma vez que as demandas de formação geralmente são emanadas dela para; 

“o exercício da docência e de constituição de saberes pedagógicos para docentes em nível 

superior, pontua ser esse lugar privilegiado para a instituição dos saberes docentes que a 

profissionalização desse nível exige” (MALLANN; DAUDT; KHUN, 2010, p. 252).  

Para Maria Isabel Cunha (2010b, p. 53) “a dimensão humana é que pode transformar o 

espaço em lugar”. Para a autora os lugares são preenchidos por subjetividades. Ela afirma que 

quando atribuímos sentido a lugares, eles se tornam parte de nós mesmos. “Eles constroem a 

nossa história e neles deixamos parte de nós” (CUNHA, 2010b, p. 55).  

Nesse sentido, a Rede Virtual de Formação de Professores que analisamos nesta pesquisa 

etnográfica enquanto metodologia apropriada para estudos da internet, considerando o 

ciberespaço um lugar em que ocorrem “práticas e negociações simbólicas cuja observação 

sistemática e a investigação interpretativa nos ajudam a decompor e desvendar padrões de 

comportamento social e cultural” (FRAGOSO; RECURERO; AMARAL, 2011, p.168) 

A rede é considerada um novo lugar de aprendizagem e desenvolvimento de formação 

docente continuada para os professores online do ensino superior, um locus cultural que permite 

a articulação de relações e atribuição de significados às peculiaridades desta modalidade 

(online) em âmbito internacional.  

[…] as técnicas de pesquisa etnográficas também poderiam ser utilizadas para 
o estudo das culturas e das comunidades agregadas via internet, fossem elas 
derivadas de grupos sociais já constituídos no off-line e que, nesse momento, 
migram e/ou transitam entre esses espaços ou mesmo formações sociais 
compostas apensas por relações online (FRAGOSO; RECURERO; 
AMARAL, 2011, p. 170-171). 

 

Por essa perspectiva os autores destacam que ocupação do ciberespaço como um lugar 

em que se o docente se apropria das tecnologias “compreende tanto as dimensões históricas 

como técnicas e simbólicas que dizem respeito das materialidades e possibilidades do uso do 

objeto internet pelos internautas” (FRAGOSO; RECURERO; AMARAL, 2011, p. 169). 

O fragmento a seguir nos mostra a apropriação da rede de professores como um lugar de 

aprendizagem e reflexão em contexto virtual, de forma que poderemos, por meio da análise da 

experiência vivida no ambiente virtual, compreender a narrativa dos processos de aprendizagem 

e a percepção dos participantes da rede de colaboração no processo de construção coletiva e 

colaborativa.  

[…] creio que nesta fase o importante é gerar um espaço de 
aprendizagem e debate, de reflexão e de conhecimentos mútuos 
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entre professores que se dedicam à formação superior online, em 
distintas partes do mundo. […] Cada um de nós coloca as suas 
propostas pedagógicas com seus professores e suas expertises em cada 
temática e o curso ou seminário é gratuito para os participantes de 
nossas instituições e fazemos depois uma avaliação daquilo que 
apresentamos e depois compartilhamos em outras edições como grupo 
de professores que se dedicam à formação online em distintas 
instituições. Eu creio que pode ser interessante (Alexandre, 
31/03/2016)  
Sim, e se trabalhamos corretamente Alexandre, poderíamos até gerar 
uma publicação acadêmica de colaboração, um artigo mais acadêmico 
em colaboração. Primeiro desenhamos o curso de 20 horas, porém se 
com o tempo, vemos resultado, provavelmente poderia gerar algo 
acadêmico neste tema de compartilhar experiências de formação 
(Américo, 31/03/2016).  

 

Desta forma, podemos dizer que a experiência de elaboração do curso tornou-se um 

“lugar de aprendizagem” na medida em que o cenário foi se construindo de maneira 

colaborativa, com limites e dificuldades, que a partir da interação humana, apoiada em artefatos 

tecnológicos como os ambientes virtuais, ora analisados nesta investigação. Podemos retomar, 

neste momento, Peter Burke (2016), quando nos traz a ideia de interação internacional facilitada 

pela tecnologia, sob uma perspectiva de redes de colaboração, o que denomina como “a era da 

república digital”:  

A República das letras sempre foi uma comunidade virtual ou imaginária, 
porém a aceleração da comunicação, graças ao e-mail, à e-conferência e à e-
pesquisa coletiva, tornou seus membros mais conscientes da interação a 
distância e em relação ao que estavam acostumados e atribuiu um novo 
significado à antiga ideia de uma “faculdade invisível” (BURKE, 2016a, p. 
126). 

 

Podemos considerar que a criação do curso Metodologias para a qualidade da educação 

online, se constitui em um dos lugares estabelecidos pela rede para o desenvolvimento de 

professores, troca de experiências, “onde professores interagem e constroem saberes pertinentes 

que podem contribuir para a melhoria da qualidade do seu fazer docente” (MALLANN; 

DAUDT; KHUN, 2010, p. 252). 

É de grande valia quando a universidade e seus professores compreendem a 

potencialidade dos espaços virtuais para propor momentos de formação que impliquem em uma 

experiência de construção de novos lugares e saberes mediados por formas de comunicação. 

Tais lugares, próprios de nossa contemporaneidade, permitem ao sujeito da experiência 

reconhecer e compreender as trajetórias, motivações, as práticas de lugar de formação coletiva 

de professores. A partir daí, “[…] os ambientes virtuais de aprendizagem se estabelecem como 

lugar tecnológico de mediação da aprendizagem protagonizada pelo próprio sujeito que 
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aprende, e da experiência dialógica fundada na interação” (MALLANN; DAUDT; KHUN, 

2010, p. 253). 

Consideramos importante analisar a experiência de concepção, desenvolvimento e 

implementação de um curso online, pela Rede Virtual de aprendizagem, buscando identificar 

elementos construtores de novas práticas de formação entre pares, que ocorrem de maneira 

colaborativa em contextos virtuais internacionais como uma experiência que favorece ao 

desenvolvimento de uma práxis REconectiva docente.  

Para auxiliar nas percepções sobre esta experiência de forma mais sistemática, nos 

valeremos de quatro categorias para análise que emergiram da coleta de dados realizada para 

esta investigação, a saber:  

1. Rede de Colaboração. 

2. Interação, Interatividade e Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

3. Práxis Docente. 

4. Professor online.  

Essas categorias são utilizadas como ponto de apoio nos tópicos apresentados a seguir, como 

sub itens deste capítulo, de forma a auxiliar na construção do cenário representativo da 

experiência analisada. Não são divididos de forma cartesiana em tópicos, mas cada um dos 

termos elencados acima fazem parte do escopo das discussões e análises propostas.  

Quando se trata de analisar materiais que nos permitem interpretar experiências, estamos 

nos valendo de instrumentos de leitura desta realidade registrada por meio de recursos 

audiovisuais (videoconferências), atribuindo a elas categorias de apreensão e percepção do real, 

“o princípio diz respeito às classificações, divisões e delimitações que organizam a apreensão 

do mundo social como categorias fundamentais de percepção e de apreciação do real” 

(CHARTIER, 1990, p. 17). 

Essa classificação nos possibilitará apresentar um quadro mais abrangente sobre a 

contribuição de redes de colaboração em contextos virtuais e formação continuada de docentes 

do ensino superior. 

 

4.1.REDE DE COLABORAÇÃO: ESPAÇOS VIRTUAIS COLABORATIVOS PARA A 

CONSTRUÇÃO DE LUGARES DE APRENDIZAGEM  

A formação da Rede Virtual do grupo formador apresentou características importantes 

quanto a criação da cultura de compartilhamento a partir da sua constituição e desenvolvimento 
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de ações que culminaram na concepção, desenvolvimento e implementação do curso 

Metodologias para a qualidade da educação online, tendo como principal objetivo oferecer, de 

forma colaborativa, formação continuada de professores universitários que atuam no ensino 

online. A metodologia do curso foi desenhada para propiciar uma experiência de imersão, a 

partir da apropriação de ferramentas e recursos digitais com intencionalidade pedagógica. A 

interação dos pares de outras instituições, provenientes de países como Brasil, Argentina, 

México, Colômbia, Peru, Espanha e Portugal, dentro desta proposta metodológica, seria a 

construção da rede a partir da colaboração coletiva da experiência do grupo de formação de 

professores. Esta experiência também foi compartilhada nas 3ª, 4ª. e 5ª. edições do Seminar 

International online Higher Education in management, em 2016, 2017 e 2018 e contou com a 

adesão de novas instituições ao projeto.  

Podemos considerar a Rede Virtual de Formação de Professores como uma rede 

horizontal (VAZ, 2004), tendo presente que os professores são protagonistas e autores de 

conteúdos e práticas no ciberespaço, em especial, no ambiente virtual utilizado para o 

desenvolvimento das comunicações como os encontros para planejamento e o desenvolvimento 

das ações do grupo.  

Tanto no nível das redes sociais como no das redes técnicas e biológicas, 
sendo o cérebro o melhor exemplo de conexões, a rede é aplicada de modo 
generalizado às matérias de circulação, mobilidade, energia, troca de serviços 
e informações, transferência de bens, transações monetárias, etc., ou seja, às 
interconexões de vias e meios (BABO, 2017, p. 78). 

 
A ideia de colaboração e de construção coletiva surge desde a sua primeira reunião, 

quando houve a efetivação da rede. Após o seminário foi levantada a possibilidade e os 

participantes manifestaram interesse em incorporar essa rede menor, mais focada para a 

formação de professores em contextos virtuais. A gestão da rede também se dá de forma 

colaborativa horizontal, e pode-se perceber que a colaboração e participação de todos foi 

requerida desde o início pelo pequeno grupo que se reuniu, conforme os fragmentos 

apresentados a seguir:  

Penso que podemos começar enviando o comunicado para as instituições 
participantes que definem cada uma como podem colaborar, apresentando 
uma proposta de tema a partir de sua expertise e apresentando um professor 
para administrar esse tema. Temos que ter em conta que é um curso virtual e 
temos que ter materiais e um administrador do curso. Vamos ter que 
desenhar as atividades, os materiais e isso deve levar a um maior trabalho 
(Ricardo) 
Podemos então, para a certificação expedir um documento com o nome do 
seminário e como um curso piloto interuniversitário de professores. Digo isso 
porque as implicações são menores e tentamos organizar e definir o curso de 
forma que cada um possa participar de forma que o peso não recaia sobre 
somente uma das instituições. (Alexandre) 
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Sim, concordo. Podemos definir isso um pouquinho melhor até o fim da 
semana. Porque eu, por exemplo, posso falar com alguns professores e 
conversar com alguns superiores aqui (Ana Lúcia)  
(Reunião de trabalho, 16/02/2016) 

 

Como podemos observar nas primeiras reuniões os professores envolvidos na rede se 

dispõem a comunicar a todos os participantes (inclusive os que não estiveram na reunião de 

trabalho-videoconferência) e se organizam enfatizando que cada um possa trazer para o grupo 

como poderá contribuir e colaborar, de forma que as atividades não fiquem sobre a 

responsabilidade de uma única instituição, mas que o coletivo tenha conhecimento e opine 

sobre como cada um poderá participar e contribuir com o projeto.  

O clima de colaboração e construção coletiva se constitui pela participação livre dos 

membros e, ao mesmo tempo comprometida. As reuniões de trabalho contavam com 

participação de grande parte do grupo e, como vantagem, o fato de ser online permitia o registro 

para posterior consulta ou para que eventuais membros da rede que não estivesse presente 

pudessem participar das temáticas.  

Eu quero ser desde este momento muito claro que me comprometi em 
participar de diferentes temas dos grupos que surgiram no seminário e neste 
momento não teria um professor da minha universidade que pudesse 
assumir um módulo. Mas poderia convidar alguns professores que 
poderiam participar do projeto como estudantes (Ricardo, 16/02/2016) 
Sem problemas. Eu creio que vamos falar com cada um e respeitar cada 
momento e se podemos fazer, faremos. Entendo que Ana Lúcia nos enviará as 
informações, proporá temas e proporemos pessoas e de que forma 
participaríamos e sobre isso montamos um primeiro curso e vivemos um 
pouco essa experiência (Alexandre, 16/02/2016, grifo nosso) 

 

As relações se estabelecem de forma livre, democrática e a gestão é colaborativa. 

Podemos observar no diálogo acima a clareza de um dos membros que não tem condições de 

manter professores produzindo material e conteúdo para o curso, mas gostaria de ter professores 

participando como estudantes. Para a rede não há problemas. Vale destacar, ainda, que a 

construção dos conteúdos e módulos do curso é de autoria coletiva e colaborativa, conforme a 

adesão dos professores formadores e a apresentação de suas propostas é analisada pelo grupo.  

A rede digital, apoiada em um suporte tecnológico, permite autonomia e conectividade 

ao conjunto (BABO, 2017, p. 82) e fluidez nas comunicações para a concepção e proposição 

do curso de formação continuada online. A experiência de se utilizar um ambiente virtual – 

cedido pela OBS – para as comunicações também se constituiu num fator importante de 

apropriação de ferramentas e aprimoramento do uso de recursos digitais de comunicação. A 
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experiência da rede contou, necessariamente, com a disponibilidade dos membros em aderir e 

compartilhar sua expertise na proposta de criação do curso.  

Ana Lúcia havia feito uma primeira proposta de um tema que poderiam 
trabalhar da sua universidade. Eu poderia fazer uma proposta sobre trabalho 
colaborativo e dinâmicas de trabalho em grupos de estudantes, mas se vocês 
pensam em algo mais interessante podemos mudar. Rodrigo disse que de sua 
parte estaria interessado em que alguns professores de sua universidade como 
ouvintes, mas que nesse momento não se via propondo um palestrante. Então 
estamos na expectativa de buscar mais dois palestrantes para completar as 
quatro semanas de curso. Se decidimos os temas que faltam eu proponho 
novos palestrantes, mas para que seja um trabalho conjunto e cooperativo 
pode ser, creio que quanto maior a diversidade que tivermos será melhor 
(Alexandre, 31/03/2016, grifo nosso) 

 

Ao pensarmos a rede, é importante termos presente a direcionalidade e diversidade da 

rede e, levarmos em conta que não necessariamente se atingirá a situações globais, mas, trazem 

a possibilidade de autoformação e de transformação, a partir das demandas vindas do próprio 

grupo de professores e da necessidade de trabalhar formação docente pedagógica com 

professores online que não possuem essa expertise e de serem criativos na concepção de um 

curso internacional, como é nosso exemplo de análise.  

Segundo Castells (1999, p. 497), “redes constituem a nova morfologia social de nossa 

sociedade e a difusão da lógica de redes modifica a forma substancial a operação e os 

resultados”. Ao organizarem um curso em rede de colaboração, as expertises, estratégias se 

modificam individual e coletivamente, tornando aquela proposta algo de novo, ou seja, 

repensar, recriar, remodelar a tessitura da rede. Vale destacar que a cultura da docência ainda é 

de práticas individuais. Neste sentido, a própria concepção da rede gera a possibilidade de 

ampliar as formas de comunicação e permitem, por meio dos recursos tecnológicos, a expansão 

desta estrutura aberta de construção e colaboração.  

Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou 
seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por 
exemplo, valores ou objetivos de desempenho) (CASTELLS, 1999b, p. 498).  

 

Por este ponto de vista, a concepção do curso tornou-se um lugar na Rede de Formação 

de Professores para que o grupo pudesse se comunicar e compartilhar suas experiências, 

expertises. Eles se empenharam conjuntamente na construção de um curso online que teve por 

objetivo capacitar professores das instituições envolvidas ao uso de tecnologias com 

intencionalidade pedagógica, para a ação como professor online com experiências de 

colaboração no curso. 
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A Rede de formação se torna um lugar de aprendizagem na medida em que os sujeitos 

participam com suas contribuições, discutem e planejam de forma democrática e decidem 

juntos as ações. Também é característico retomar os objetivos do curso e para quem se está 

pensando o curso. Vale destacar que o grupo formador é composto por docentes, dirigentes e 

gestores das Universidades envolvidas, mas, antes de tudo, são docentes envolvidos com a 

formação de professores online. O cuidado com a pertinência do tema demonstra a 

intencionalidade do grupo em promover uma mudança de cultura e de prática docente como 

fica claro na interação do grupo sobre a construção coletiva da concepção e desenvolvimento 

do curso temos:  

Seria a primeira semana sobre afetividade e comunicação online, a segunda 
semana sobre trabalho colaborativo e para nós seria então a terceira semana. 
Nós aqui na Universidade temos um curso de capacitação docente para 
professores, mas sobretudo, um curso de “introdução” com imersão. Quando 
temos um professor para os cursos presenciais o capacitamos para que ele se 
torne um professor online numa disciplina. Então se faz um curso mais de 
imersão. Vocês estão trazendo temáticas um pouco mais avançadas. Eles já 
são professores online? Mas se me dizem como é o trabalho colaborativo e 
trabalhar as comunicações online me parece um pouco mais avançado. 
(Américo, 31/03/2016) 
Agora, se querem que eu fale com meus pedagogos, com as pessoas que 
trabalham com educação aqui, que desenhemos algo que seja uma 
introdução à educação online ou alguma temática mais pontual de um 
tema mais avançado. O que vocês acham? (Américo, 31/03/2016) 
Poderíamos pensar numa introdução como você falou, própria o tema de 
Alexandre na segunda semana porque envolve o trabalho colaborativo e 
algumas dinâmicas e a temática da afetividade poderia ser a última. Não sei 
o que vocês pensam? (Ana Lúcia, 31/03/2016) 
Eu creio o que você aponta Américo nós também teremos esse modulo de 
introdução e boas-vindas para os professores que participam pela primeira 
vez, mas a ideia seria fazer um curso ou um seminário de trabalho de 
aperfeiçoamento para professores que estejam atuando em formação 
online. E, portanto, seja possível aprofundar e compartilhar 
conhecimentos e experiências em cada uma das áreas. Eu creio que aí 
dentro de alguns espertos que você tenha poderia propor um tema (Alexandre, 
31/03/2016) 
Vou conversar com meu grupo de professores para ver quem poderia 
trabalhar nisto. Outro tema poderia ser da qualidade creditada por 
instrumentos de avaliação oficiais. Falar um pouco sobre quais são os modelos 
de qualidade acadêmica para cursos online. Falar um pouco sobre quais são 
os desenhos que as matérias devem ter num ambiente online, que 
características particulares devem ter. Também poderia ser um tema a ser 
discutido, o que vocês acham? (Américo, 31/03/2016).  

 

É relevante observarmos que a decisão do grupo sobre o perfil do público-alvo e dos 

temas que serão desenvolvidos é realizada por cada participante do grupo, são os nós da rede 

colaborativa e não pelas instituições representadas na rede. Isto reforça a compreensão da 
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horizontalidade da rede e da preocupação dos participantes em construir um curso novo, a partir 

das necessidades e experiências apontadas pelos próprios professores, das demandas que 

surgem em suas instituições e que no grupo ganham novo significado dado que se percebe que 

as demandas e dificuldades são muito semelhantes e há a possibilidade de conhecer outras 

formas de se trabalhar com determinados temas, recursos e metodologias.  

Além disso, trata-se de um trabalho colaborativo que se inicia na rede, mas por serem 

abertas (CASTELLS, 1999) se expande aos relacionamentos dos sujeitos do grupo formador a 

seus pares em suas instituições integrando novos conhecimentos. Desta forma, podemos 

perceber como o movimento da rede expande as possibilidades de comunicação, de aprendizado 

e de construção de novos saberes. A Rede de Formação de Professores afeta também os 

relacionamentos destes professores com seus pares em suas instituições, rompendo a limitação 

tradicional de espaço virtual/presencial, pois a rede se expande, é ubíqua.  

De toda forma Américo pode fazer dessa maneira: converse com sua equipe 
de professores e pensa como poderiam participar, ou seja, quem poderia 
moderar ou liderar esse módulo durante essa semana e nos faça uma 
última proposta do que dissemos hoje. Então, deveríamos somar uma 
ementa, eu creio que alguns parágrafos sobre cada um dos temas. Seria uma 
pequena apresentação do curso, dizemos curso ou dizemos seminário, como 
acharmos mais interessante e creio que havíamos dito de oferece-lo de forma 
gratuita a 5 ou 6 pessoas de cada instituição participante, me recorda Ana 
Lúcia.  
Então desta perspectiva nós oferecemos nossa plataforma virtual e se falta 
algum apoio para a elaboração dos conteúdos (Alexandre, 31/05/2016) 

 

A comunicação na Rede Virtual de Formação de professores é feita por e-mails, mas 

prioritariamente pelo uso do ambiente virtual de aprendizagem “Formación de Professores” em 

que se compartilham documentos, atividades e onde se participam das videoconferências do 

grupo para a construção do curso. Para os professores que ministram as aulas, também se 

utilizam do ambiente virtual de aprendizagem “Metodologias para la calidad de la educación 

en linea”, em suas edições.  

É importante destacarmos que o trabalho colaborativo em rede permite aos sujeitos 

envolvidos experienciar e se apropriar de recursos e ferramentas na própria construção coletiva 

do curso.  

Tomando em conta tudo o que falamos até agora e, para organizarmos nossas 
ações, o que vocês acham de criarmos um documento no blackboard que todos 
acessam o tempo inteiro e de acordo com o plano que nos envie Norma, façam 
seus comentários compartilhados. O que vocês acham? (Luana, 08/02/2017).  
Me parece perfeito (Américo, 08/02/2017) 
Ok. Então vejam que ao acessar o blackboard, veja no menu onde está escrito 
Wiki, lá há espaço como o word para a construção do documento. Lá 
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poderão fazer seus comentários e gravar e vai aparecer cada pessoa que 
fizer um comentário. Me parece o mais viável para que possam contribuir 
todos ao mesmo tempo (Luana, 08/02/2017) 

 

Este lugar virtual tem dimensões dos ambientes físicos dentro da experiência das reuniões 

do grupo. O espaço virtual e a ferramenta de videoconferência refletem a realidade espacial. A 

ferramenta permite que os participantes “levantem a mão” para pedir sua fala, o que dá 

dinamismo, movimento, interatividade, vida e familiaridade ente os participantes neste lugar.  

Norma, tens a mão levantada? (Américo) 
Sim, vocês me escutam? (Norma) 
Então, trabalhemos todos juntos, Emerson nos envia por e-mail e avancemos. 
Me parece que Emerson tem a mão levantada? (Américo) 
Parece que Emerson perdeu a conexão. Pedro, quer falar? (Elaine) 

 

A interface colabora com o processo de convivência no ciberespaço de forma que a 

conexão permite experiências interativas humanas em qualquer lugar do mundo, a partir de um 

ambiente virtual com uma interface que possua características e condições para esse tipo de 

comunicação.  

a interface possui sempre pontas livres a se enlaçar, ganchos próprios para se 
prender em módulos sensoriais e cognitivos, estratos de personalidades, 
cadeias operatórias, situações. […] Ela abre, fecha e orienta os domínios de 
significação, de utilização possíveis de uma mídia (LÉVY, 2001, p. 180). 

 

O grupo também utiliza as ferramentas e imerge no ambiente virtual para o 

desenvolvimento das atividades da rede. Utiliza a wiki de forma colaborativa para construir o 

plano guia do curso. 

A Rede Virtual de Formação de Professores, na forma como foi constituída de forma 

horizontal não tem protocolos ou convênios formais entre as instituições acontece de forma 

livre e fluida (BAUMAN, 2015). Contudo, da mesma forma em que se expande, favorece 

interatividade e conectividade, também se torna frágil, uma vez que a pertença depende do 

sujeito que está envolvido com o projeto e do seu compromisso com o grupo. Na primeira 

edição do curso, uma das instituições que se comprometeu a oferecer o último módulo não o 

fez e o grupo precisou se reorganizar rapidamente para garantir que a oferta do curso fosse 

cumprida até o final.  

Recordem-se que do módulo quatro, que tivemos uma instituição que não 
pôde no final somar-se a essa iniciativa e também tivemos que trabalhar os 
conteúdos de forma que houvesse uma integração com o ambiente virtual. 
Considerando também a questão das linguagens e também se podemos 
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incorporar algo que não tivemos no curso passado que era um documento de 
planejamento mais complexo e detalhado (Elaine, 08/02/2017) 

 

A partir dessa experiência o grupo resolveu rever a estrutura do curso e organizar uma 

documentação e um desenho melhor organizado visando propor ajustes a partir da reflexão 

sobre a prática do curso no ano anterior. A preocupação e compromisso com a autoavaliação e 

a resolução dos problemas apresentados para a próxima da versão fazem parte da dinâmica de 

revisão permanente do curso, de forma que a metodologia, os conteúdos e a própria dinâmica 

do curso estão sendo constantemente pensados para atender a uma necessidade de forma rápida, 

buscando acompanhar o desenvolvimento tecnológico desta realidade liquida e fluida 

contemporânea.  

Outro ponto de fragilidade da rede que se dá quando um dos membros necessita de nova 

autorização institucional – em função de mudança de lideranças gestoras – para poder participar 

e dar continuidade ao projeto em sua instituição e compartilhar com seus pares. Isso mostra que 

apesar da rede de planejamento e seus atores não envolverem as Instituições e seus gestores a 

rede depende disso para se constituir oficialmente.  

Sobre a data tudo bem. Sobre a oferta do módulo, gostaria de deixar em 
suspenso porque necessito falar com uma pessoa para que possa oferecer o 
compromisso. 
Não tenho nenhuma preferência, poderia me encaixar perfeitamente em 
qualquer uma das duas propostas, foi uma experiência muito boa no ano 
passado e gostaríamos de continuar nesse ano, mas como ainda dependo de 
algumas confirmações, talvez se ficamos no segundo curso, temos mais tempo 
para a organização (Emerson, 07/02/2018) 

 

Após um mês do encontro, ainda existiam pendências a partir dessas fragilidades a 

preocupação do grupo de liderança aumentou e decidem reunir-se para pensar como agir na 3ª. 

edição do curso.  

Estou um pouco preocupada com o desenvolvimento do curso, pensei que 
poderíamos conversar um pouco para unirmos o grupo novamente. O que você 
acha? Como podemos fazer? (Ana Lúcia, 05/03/2018) 
Sim, eu também estou um pouco preocupada por isso também tinha 
interesse em falar com você para ver o que você pensa que podemos fazer, 
porque a ideia inicial, da última vez que nos vimos eu e você, fizemos a 
proposta de dois cursos, se você lembra, porque já que a oferta de módulos 
era maior que no ano passado, poderíamos planejar dois cursos, e poderíamos 
trabalhar com a colaboração da Célia disse que viria e Ligia também se 
incorpora, então esses dois professores utilizariam os documentos de 
planejamento que tínhamos no ano passado e essa possibilidade de 
incrementar mais esse ano, bom dois cursos, e precisaríamos ver como 
encaixaríamos a ordem dos módulos (Elaine, 05/03/2018) 
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Os problemas são compartilhados pelas duas professoras que lideram o grupo de 

professores formadores na rede virtual de formação de professores. 

O que aconteceu na última videoconferência foi que o Emerson comentou que 
necessita de uma autorização de sua instituição para poder continuar. 
Então estamos à espera que a Universidade diga algo tanto em oferecer o 
módulo e, portanto, em oferecer o professor, como convidar os 
participantes. Então na semana passada Américo contatou Emerson e com 
Alexandre e ele comentou que ainda estava esperando. […] Estava também à 
espera de Célia, que disse que proporia um tema, que tinha alguns temas 
trabalhados e que era possível alguns destes temas revisá-los e adaptá-los no 
formato que estamos oferecendo. Contudo ela não veio na última reunião e 
não me respondeu à última mensagem que eu havia enviado (Elaine, 
05/03/2018) 

 

Neste momento é importante destacar que as duas professoras “rompem” com a 

horizontalidade da rede e se reúnem separadamente para pensarem uma estratégia de repropor 

o curso, reorganizar e repropor aos membros sua participação e compromisso com a realização 

do curso. Este é um momento muito interessante que merece um olhar especial visto que a 

dificuldade em se manter a rede e a comunicação leva a identificação das lideranças que buscam 

– por meio tradicional de gestão – encontrar uma solução para retomar os trabalhos da rede. 

Consideramos este ponto muito interessante, visto que se trata de um paradoxo e ao mesmo 

tempo faz parte de um processo de aprendizagem em construção. Como dissemos em alguns 

momentos, o surgimento de redes de colaboração e de construção coletiva ainda é um fenômeno 

novo e que demanda num fortalecimento, inclusive das relações. Esse movimento de “voltar ao 

tradicional”, ou seja, que as lideranças assumam o controle num determinado momento de crise, 

para depois voltar ao grupo, como acontecerá nos próximos diálogos, faz parte desse processo 

de construção e de fortalecimento das relações e das comunicações entre as redes.  

Ao mesmo tempo em que se colocam as dificuldades, o plano de desenvolvimento do 

curso continua com as pessoas que deram andamento com os outros membros da Rede, levando-

se em conta que o curso se iniciaria em 23 de abril:  

Conversava com Ligia e Kelly. Kelly está muito ativa, já me passou o nome 
dos participantes de sua instituição. Mas plenamente dentro do projeto está 
Norma, Ligia, você e eu. Ou seja, que são quatro módulos que já temos 
certos. Ainda Ligia precisa trabalhar o módulo, precisa me passar a 
documentação. Eu já dei uma revisada no plano geral do ano passado, não 
alterei nada, mas já enviei para ela para que já poderia acrescentar seu módulo. 
Ligia já está trabalhando e as três que somos também. Mas faltaria esses dois 
módulos novos. O que me dá medo é comprometermo-nos para dois cursos 
para o dia 23 de abril, mas o que temos é que podemos fazer certamente 
quatro módulos. Mas não sei se mais... talvez (Elaine, 05/03/18) 

Tal limitação impediu o grupo de ampliar a proposta para dois cursos na 3ª. edição, e 

também contou com limitações quanto a participação e respostas das professoras envolvidas no 
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projeto, que às vésperas de seu início ainda tinham pendencias. Novamente se reúnem as líderes 

do projeto para analisarem a situação e que passos poderiam ser dados: 

 […] estamos muito próximo dessa data e ainda não estamos organizando 
o material, não sei, penso que talvez seja necessário mudarmos o início do 
curso... me interessaria falar um pouco, o que pensas? Porque hoje já é dia 
13/4 e o curso começa em 23 de abril? (Ana Lúcia) 
O que mais me preocupa é que não tenho resposta de Norma e Simone. 
Precisamos ver com elas, porque hoje seria a data em que deveriam enviar a 
lista dos professores para que pudéssemos abrir o ambiente da aula, para que 
assim tenhamos acesso as aulas e com uns dias de antecedência pudéssemos 
ajudar os conteúdos. Porque vários materiais serão os mesmos da versão 
anterior, portanto, não haverá muito problema, mas precisamos de alguns dias 
para prepararmos a aula. Como não tenho os alunos deles, temos já os teus, os 
de Ligia e os de Kelly, penso em preparar a aula com estes participantes 
para podermos ter acesso rápido ao ambiente. Assim eu espero que no dia 
poderemos ter disponível a aula. Mas o que mais me preocupa e isso. Pois 
como vemos você e eu fazemos uma revisão do Guia e podemos continuar 
com os materiais que tínhamos. Ligia me disse que já tem os dela preparados, 
mas é claro que a resposta de Simone e Norma necessitamos para nos enviar 
os participantes e, por outro lado, que nos confirme a oferta do seu módulo. 
Então que nos confirmem se as datas estão ok e se conduzirão as aulas (Elaine) 
Por isso que preocupa que dia 23 é muito próximo, e se não temos uma 
resposta, se pensa em adiarmos uma semana mais. Que tentemos falar com 
elas na próxima semana, vamos organizar um novo cronograma de datas, 
seja para a organização final, temos que incluir uma conferência todos 
juntos, seja para o início do curso. Eu penso que se eles não se manifestam, 
fazemos com 3 módulos, temos que fazer (Ana Lúcia) 
Sim, sim, temos que fazer. O que acontece é que eu esperava sua resposta hoje 
e que elas nos digam que estas datas estão ok. Quem sabe nos dizem na 
segunda ou terça e então teremos tempo para prepara-lo. Se para você estiver 
ok, esperamos no máximo até quarta-feira para decidirmos as datas 
(Elaine) 
(Reunião de trabalho, 13/04/2018) 

 

Neste fragmento pode-se observar novamente como a horizontalidade da rede não é 

considerada num momento de crise e fica claro como a tessitura da rede é algo frágil e em 

construção permanente. No caso desta rede, a experiência por si só é complexa pois são 

envolvidos de 5 a 7 países em média, com encontros online e que chegou a ter cerca de 12 

instituições envolvidas ao longo das 3 edições. Isto implica em observar a metamorfose da 

Rede, se transforma sempre que novos membros participam dela. Contudo, a pertença de uma 

parte do grupo mantem a experiência viva e busca sempre manter o foco da ação colaborativa. 

Consideramos relevante também destacar a permanência e existência da rede por 4 anos 

consecutivos com projetos ativos como um ponto importante de resistência, mesmo diante de 

limitações e problemas, visto que a liquidez e a pulverização das redes acontecem de forma 

fluida e constante, modificando-se e fazendo outras conexões, o que muitas vezes limita ações 

como as de formação docente proposta neste estudo.  

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


116 
 

Por esse ano, por exemplo, está nos custando muito levar esse curso 
adiante, estamos sempre muito envolvidas você e eu, mas as respostas sempre 
faltam, está mais complicado este ano do que nos anos anteriores. E sempre 
somos os mesmos trabalhando e a proposta de base é a mesma (Elaine) 
Sim, e podemos dizer que avançamos na expertise, ou seja, o curso agora 
está mais organizado, mais estruturado, com um guia didático, deveria 
ser um momento de um salto e não de estarmos tão preocupadas (Ana 
Lúcia) 
(Reunião de trabalho, 13/04/2018)  

 

É possível apreender nos diálogos que a referência a tecnologia para a construção coletiva 

e não é tanto o problema da tecnologia ou da organização, mas do sujeito que está envolvido 

(ou não) neste processo, pois trabalhamos com o foco no sujeito ou construtos da metodologia 

que potencialize e colaboração. Portanto, é importante observarmos a relevância da experiência 

ora proposta como um lugar de aprendizagem que implica, antes de mais nada, um 

protagonismo frente as demandas e necessidades contemporâneas de apropriação de recursos 

tecnológicos, de intencionalidade pedagógica, de trabalho coletivo, para o desenvolvimento de 

experiências colaborativas. Conforme Lévy (2001, p. 186), “as técnicas não determinam nada. 

Resultam de longas cadeias intercruzadas de interpretações e requerem, elas mesmas, que sejam 

interpretadas, conduzidas para novos devires pela subjetividade em atos dos grupos ou dos 

indivíduos que tomam posse dela”. 

Desta forma, para manter-se a rede ativa é necessário que os sujeitos “tomem posse dela” 

de forma que possam com seu trabalho desenvolver ações construtivas e, ainda, contagiar os 

outros para que participem de forma ativa.  

De qualquer forma o importante seriamos nós que estamos mais envolvidos, 
nos focarmos as efetivar algumas ações, como Ligia que está muito 
implicada. E talvez nos envolvermos como líderes de algum grupo, você 
também. Uma ideia é desenvolver esse modelo que já tem uma boa base, eu 
te passarei um questionário bastante extenso e que nos ajudaria a trabalhar 
nesta proposta e que nos dois dias do seminário possamos construir juntos 
uma proposta que seja boa para todos (Elaine, 13/04/2018).  

 

Esta rede propiciou aos professores o estabelecimento de laços, o incentivo, o 

aprendizado e a expansão que tornam dinâmicos os relacionamentos da colaboração em equipe. 

E a realização dos cursos em suas 3 edições, a saber, 2016, 2017 e 2018.  

Agradeço a presença de todos, o empenho, por seu trabalho (Elaine) 
Chat: estou muito grata por trabalhar com uma equipe com tanta disposição 
(Norma) 
Chat: Vamos começar com tudo!!! (Kelly) 
(Reunião de trabalho, 19/04/2018) 
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Ainda, sobre a avaliação do grupo quanto aos materiais e organização para o início da 

última edição, temos manifestações de motivação, envolvimento, colaboração e gratidão pelo 

trabalho desenvolvido. As videoconferências abrigadas em um ambiente virtual permitem, 

também, várias formas de comunicação, escrita e audiovisual, que determinam também o ritmo 

da conversa:  

Chat: Está ótimo (Lígia) 
Chat: Está muito bom! (Norma)  
Chat: Karina: Eu o vejo bastante completo (Kelly) 
Chat: Para mim o desenvolvimento do curso e os recursos são muito bons 
(Norma) 
Chat: Me parece que está tudo muito bem. Prontos para começar!!! (Ligia)  
Sim. Exato Nelly, só faltaria isso, nesse momento é finalizar os módulos. 
Vamos enviar as mensagens (Elaine) 
Chat: Sim, qualquer coisa estaremos te consultando! (Ligia)  
Chat: Teu apoio e trabalho tem sido genial. Obrigada por tudo! (Norma) 
Obrigada Norma, me alegro muito que tenha ajudado. Porque é importante 
que avancemos com o curso e se retomamos aquilo que já fizemos e depois 
sempre podemos oferecer um pouquinho mais (Elaine) 
(Reunião de trabalho, 19/04/2018) 

 

Assim, a experiência da Rede Virtual de Formação de Professores permitiu-nos observar 

elementos importantes na construção de saberes, por meio da concepção, construção e 

implementação de um curso online, de forma que as relações no campo da docência foram 

alteradas, conhecimentos foram desenvolvidos, limites foram vividos e compartilhados por 

meio de suportes tecnológicos. De acordo com Babo (2017, p. 80), “desse cruzamento e 

entrelaçamento entre comunicação, informação, tecnologia e território resulta um meio 

ambiente em que há coexistência ou vaivém entre espaços virtuais e espaços físicos, e 

hibridização entre territórios reais de circulação e comunicação”. 

A experiência de colaboração em rede digital permitiu ao grupo de professores 

formadores se apropriar da rede e dos recursos digitais de forma intencional, com significado, 

de forma que podemos dizer que se tornou um lugar específico e privilegiado de aprendizagem. 

Como característica, a possibilidade de compartilhar com outros essa experiência, expande o 

campo de ação da rede, proporcionando novas combinações que vão para além dessa 

experiência particular de um grupo de professores, mas que toca a outros que de alguma forma 

são impactados por esse fluxo. Naturalmente o movimento ocorre para a expansão da rede e se 

formam novos nós, conforme podemos observar a seguir:  
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Estamos pensando na possibilidade de convidar professores novos porque 
gostaríamos que outros professores além dos cinco que participaram no ano 
passado pudessem experimentar e compartilhar essa experiência (Ligia, 
19/04/2018)  

 

Em nossa investigação pudemos observar as características da rede como possibilidade 

de construção colaborativa de conhecimento enquanto lugar de aprendizagem no ciberespaço.  

A seguir, analisaremos como a interação e a interatividade nos ambientes virtuais 

contribuíram para o desenvolvimento dessa experiência de formação docente no ensino 

superior, apresentando potencialidades, limites e possibilidades identificados pelo grupo 

formador e por nós nessa análise. 

 

4.2. INTERAÇÃO, INTERATIVIDADE EM AMBIENTES VIRTUAIS: O CURSO 

INTERNACIONAL METODOLOGIAS PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

ONLINE COMO O “LUGAR” DA APRENDIZAGEM  

A temática da interação e interatividade em ambientes virtuais se colocaram de forma 

recorrente ao longo dos encontros do grupo formador, nos apresentando possibilidades e limites 

vivenciados pelo grupo ao longo das três edições de preparação do curso Metodologias para a 

qualidade da educação online. Segundo Silva (2012a, p. 163), a interatividade relacionada a 

aspectos tecnológicos e virtuais ocorreu a partir da integração da tecnologia do hipertexto e da 

criação de novas interfaces “amigáveis de conversação”. Nesse sentido, o autor afirma que:  

A noção de interatividade, ela já existia antes, principalmente a partir das 
concepções de participação, de interacionismo e de bidirecionalidade – ex.: a 
ideia de interferência do espectador ou leitor na obra de arte –, encontra o seu 
termino na informática equipada com a tecnologia do hipertexto (SILVA, 
2012a, p. 164). 

 

É importante compreendermos as relações estabelecidas a partir da interatividade e 

interação proposta e vivenciada no ambiente virtual de aprendizagem enquanto lugar em que 

foi possível estabelecer relações de comunicação mediada por tecnologias, de forma a permitir 

a ligação e religação de nós da rede e o estabelecimento de relações.  

[…] a mente humana não pensa hierarquicamente ou sequencialmente, mas 
reticularmente, como uma rede intrincada de associações. E vislumbrava uma 
organização das informações científicas que permitisse interligar todos os 
temas interligáveis de modo que ao acionar um deles, todos os outros ligados 
a ele pudessem também ser visualizados imediatamente (SILVA, 2012a, p. 
165). 
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A interação é ponto fundamental da experiência vivida e o suporte tecnológico em que se 

apoiou – um ambiente virtual – também. Este, ainda, foi considerado nesta análise como o 

locus, o lugar da aprendizagem do grupo formador, bem como do grupo de professores-alunos 

que participaram do curso. O ambiente virtual também foi nossa fonte de pesquisa documental, 

pois a análise feita partiu da exploração do ambiente Formación de Profesores e International 

Seminar on Online Higher Education in Management que abrigou e abriga as experiências desta 

rede de formação de professores online e que nos possibilitou fazer essa análise por meio das 

videoconferências, comunicações e registros, disponíveis a todos os participantes da rede. 

 

Figura 5. Ambiente virtual de aprendizagem que inclui a Rede Formação de Professores 

 

Fonte: Campus virtual OBS Business School (http://campus.obs-edu.com) 

Figura 6. Ambiente virtual de aprendizagem Formación de Profesores 
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Fonte: Campus virtual OBS Business School (http://campus.obs-edu.com) 

 

Vale destacar que a tecnologia permite que tais registros possam ser acessados a qualquer 

momento e em qualquer lugar, desde que se tenha conexão, nos possibilitando apropriarmos 

desta experiência, analisarmos e lhe atribuir sentido à luz de referenciais teóricos que nos 

sustentam em nossa reflexão.  

As mídias interativas, com efeito, ocasionam uma hibridização entre os 
espaços sociais e os fluxos informativos, criando-se contextos digitais e um 
“meio social reticular” de processos comunicativos em que o sentido do lugar 
e das interações está em ligação com as mídias e com o ambiente da 
interfacialidade. Por conseguinte, é nesse ecossistema que se desenrola a 
experiência do utilizador-receptor (BABO, 2017, p. 82).  

 

Nossa opção por analisar o próprio ambiente virtual de aprendizagem em que a 

experiência ocorreu, nos colocamos numa perspectiva de leitura e interpretação dos registros 

que revelam uma experiência ocorrida de forma interativa, conectada, própria da 

contemporaneidade que pôde ser registrada. Posteriormente, é ressignificada pela pesquisadora 

por meio da possibilidade de acessar os registros audiovisuais e captar, além de “texto”, 

imagens, emoções, construções, dificuldades, limites e diálogos acontecidos de forma 

colaborativa pelo grupo formador.  

No ponto de articulação entre o mundo do texto e o mundo do sujeito coloca-
se necessariamente uma teoria capaz de compreender a apropriação dos 
discursos, isto é a maneira como estes afectam o leitor e o conduzem a uma 
nova compreensão de si próprio e do mundo (CHARTIER, 1990, p. 24). 
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A leitura dos ambientes virtuais facilitou observar uma realidade que acontece 

instantaneamente no ciberespaço, de forma fluida, que envolve os sujeitos e permite uma 

interação em rede favorecendo a colaboração entre os pares, a construção coletiva e o 

estabelecimento de laços para o desenvolvimento de um projeto coletivo de formação docente 

para o ensino superior. Também captamos aspectos que foram interpretados sobre a experiência 

vivida pelo grupo formador de professores que se encontrava virtualmente em reuniões de 

trabalho para compartilharem experiências, saberes e construir juntos uma proposta de oferta 

de um curso online para formação continuada de professores.  

Assim, buscamos fazer uma leitura a partir dos próprios elementos constitutivos desta 

história, que perpassam necessariamente pela experiência em ambientes virtuais, por 

conectividade e interação, características sistêmicas de nossa contemporaneidade.  

São, portanto, as relações com os objetos que os constituem, de forma 
específica para cada caso e segundo composições e atribuições sempre 
singulares.[…] deve-se estabelecer como centrais as descontinuidades que 
fazem com que se designem, se admitam e se avaliem sob forma diferentes ou 
contraditórias, consoante as épocas, os saberes e os atos (CHARTIER, 1990, 
p. 65). 

 

Devido a característica internacional da rede foram necessários organizar estratégias de 

trabalho em momentos assíncronos, mas por outro lado definiu-se que era necessário manter 

momentos regulares síncronos – as reuniões de trabalho – para que o grupo pudesse cada vez 

mais se reconhecer, estabelecer laços e avançar nas propostas. O primeiro aspecto a ser 

observado era o horário das reuniões, pois a conexão permite que estejamos em várias partes 

do mundo conectados via internet, mas cada país tem um fuso horário específico. Em se 

tratando de um grupo pequeno que se iniciou, as reuniões foram fixadas sempre num mesmo 

horário para facilitar a organização da agenda dos participantes. Além disso, o recurso 

videoconferência permitiria que os professores que não pudessem estar na reunião no momento 

da reunião, acompanhassem a posteriori a discussão, pois a gravação estaria disponível no 

próprio ambiente virtual do grupo, e a interação foi garantida mesmo que não fosse síncrona, 

pois era possível acessar e recuperar as falas e participações e colaborar com o grupo.  

Outro aspecto importante a ser destacado foram os limites de conexão dos vários países. 

Identificamos que das dez reuniões analisadas tivemos problemas de acesso à videoconferência, 

ou ainda, problemas de conexão dos participantes em 7 delas. Estes entravam e saiam da 

videoconferência, o que muitas vezes prejudicou o andamento da reunião. Nem sempre os 

participantes contavam com todos os recursos que a ferramenta permite como áudio 
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(microfone), vídeo (câmera) e o chat (texto). Ao último, todos sempre tiveram acesso. Os países 

que mais apresentaram instabilidade foram Brasil, Colômbia, México e Argentina. 

 

Quadro 7. Resumo dos apontamentos de problemas técnicos durante as reuniões 

Data Participante/País Problema 

16.02.2016 Ricardo (Colômbia) 
Ana Lucia (Brasil) 

queda na conexão duas vezes 
queda na conexão duas vezes 

31.03.2016 Américo (México) 
 

queda na conexão duas vezes 

19.04.2016 Ana Lucia (Brasil) queda na conexão três vezes 

09.03.2017 Norma (México) 
Emerson 
(Argentina) 
Ligia (Argentina) 

queda na conexão e “cortes” na 
transmissão  
queda na conexão e “cortes” na 
transmissão 
sem microfone 

07.02.2018 Norma (México) sem microfone 

07.03.2018 Elaine (Espanha) falha na gravação do inicio da reunião.  

19.04.2018 Kelly (México) 
Norma (México)  

“cortes” na transmissão 
sem microfones 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É importante destacar que tais limitações técnicas não impediram a realização das 

reuniões e do diálogo no grupo, uma vez que como já mencionamos o ambiente virtuais nos 

permitem várias formas de comunicação além do vídeo e do áudio, a possibilidade de utilizar 

textos. Consideramos também importante pontuar tais questões pois, de um lado é necessário 

percebermos que para termos efetividade de trabalho no ciberespaço a qualidade de conexão é 

fundamental. Portanto, países das Américas ainda têm muitos problemas acerca desta 

conectividade que precisam ser melhorados para que as relações do ciberespaço ocorram com 

qualidade.  

Olá, me escutam? Em princípio gostaria de dizer duas ou três coisas. Está 
muito difícil minha conexão. Estou num lugar público, por isso se corta, peço 
que me desculpem. Eu lhes encaminhei um e-mail dizendo que aqui em nossa 
Universidade vamos assumir a responsabilidade do quarto módulo. Penso que 
isso chegou a todos? Há muitas coisas que eu estou perdendo desta sessão, 
pois estou com o problema de conexão que havia comentado, mas se 
entendi vamos começar a trabalhar sobre os conteúdos de cada módulo 
(Emerson, 09/03/2017) 

 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


123 
 

Contudo, apesar dos impedimentos tecnológicos essa condição possibilita a expansão do 

que significa espaço e lugar, uma vez que podemos estar em qualquer lugar, em qualquer país, 

e conectados à rede, ao grupo. O lugar de encontro passa a ser o ambiente virtual que abriga a 

rede. Há de se melhorar as conexões, mas é um caminho sem volta. O professor tem à disposição 

a possibilidade de se comunicar a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer dispositivo 

móvel. A conexão está na nuvem. A expansão do ciberespaço. Ao mesmo tempo, podemos 

observar que a tecnologia permite que a sessão seja gravada e revista por todos os membros da 

rede, mesmo os que não participaram ou que estejam com problemas de conexão. A 

comunicação ë garantida a todos para acesso a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Da mesma forma, a variedade de possibilidades, como mencionamos, permite um diálogo 

que ocorra de forma síncrona, em vários formatos: áudio, vídeo e texto, que proporcionam vida 

e dinamismo às reuniões do grupo.  

Chat: Seria ótimo se pudéssemos testar a videoconferência alguns minutos 
antes da hora agendada para os alunos (Ligia) 
Perfeito. E também no momento que você queira Letícia, tem os direitos como 
professora e poderá testar e criar um convite e uma sessão de teste será 
perfeitamente possível (Elaine) 
Chat: Me recordo que no ano passado em alguns casos tiveram dificuldade e 
se atrasaram um pouco (Ligia) 
É verdade. Tivemos essas situações. Mas se quiser utilizar já o espaço da 
versão ultra seria bom. Porque nestes casos os alunos só veem o seu convite 
(Elaine) 
Chat: Sugiro lembrar os alunos as diferenças de horário para as 
videoconferências (Kelly) 
Sim. O que você acha Kelly, se podemos fazer no plano geral só está em 
negrito a data, mas se acha melhor podemos deixar em negrito também os 
horários das videoconferências. Em cada um dos módulos estão as datas, mas 
podemos deixar os horários também em negrito. Não custa nada fazermos a 
mudança (Elaine) 
Chat: Parece óbvio, mas acontece que se perdem neste assunto (Kelly) 
Chat: Sim, poderíamos colocar diretamente a hora para cada país (Ligia) 
Chat: Sim, colocar desde o início o horário de início em cada país (Kelly) 
(Reunião de trabalho, 19/04/2018) 

 

Vale destacar, ainda, aspectos relacionados ao idioma. A língua predominante entre os 

participantes da Rede Virtual de Formação de Professores é o espanhol, contudo, há também 

compreensões e expressões que são diferentes em cada país. Além disso, o Brasil com o idioma 

da língua portuguesa também marcou presença. Há momentos de dificuldades, contudo o grupo 

não foi resistente na possibilidade de ofertamos um módulo em língua portuguesa, desde que 

também pudéssemos criar algumas condições para facilitar a compreensão. Consideramos este 
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ponto um limite, mas também uma oportunidade de efetivar relações interculturais. Também 

neste ponto, a tecnologia auxilia a todos, pois com recursos de tradutor é possível se comunicar 

e compreender minimamente outros idiomas, mesmo que não se tenha o domínio completo da 

língua.  

Falo em português amigos. Espero que me compreendam (Ana Lúcia) 
Sim. Mas é que eu inicialmente pensava em 20 horas de dedicação total 
(Alexandre) 
Entendo que o que Ana Lúcia está propondo e Alexandre (Américo) 
Alfredo, deve haver algum problema. Não te escutamos. Até pouco te 
escutávamos perfeitamente e agora não (Alexandre)  
Vou ver… agora me escutam? (Américo) 
Agora sim (Ana Lúcia) 
O que eu penso é que é um tema de tradução Alexandre. O que Ana Lúcia 
está dizendo é que se não conseguimos uma quarta semana, temos 15 horas 
em total. Não é assim Ana Lúcia? (Américo) 
Não. São 20 horas (Ana Lúcia) 
20 horas, sendo 5 por semana certo? (Américo) 
Sim (Ana Lúcia) 
(Reunião de trabalho, 16.02.2016) 

 
Para a elaboração do curso, foram pensados em três idiomas: espanhol, português e inglês 

e a possibilidade do participante se comunicar em qualquer um deles.  

De momento misturamos espanhol e português tranquilamente para que seja 
um documento de trabalho. Creio que vamos nos entender bem. Depois, para 
a versão final, faremos uma única tradução. Penso que isso facilitaria um 
pouco do trabalho (Alexandre, 31.03.2016) 
Perfeito. Alexandre, só uma questão. Nosso módulo, pensamos em fazê-lo em 
português. Tudo bem? Porque nossos professores vão assistir em espanhol, 
então pensaremos uma linguagem mais simples, mais tranquila. Se tivermos 
os textos em outra língua, em inglês ou espanhol (Ana Lúcia) 
Para mim um português parecido com o seu é perfeito! Creio que se pode fazer 
assim. Américo como vê? (Alexandre) 
Eu creio que se é falado em português é melhor ter um power point em 
espanhol ou em inglês ajuda a seguir a conversa (Américo) 
Ok.(Ana Lúcia)  
Porque eu te entendo perfeitamente, mas se é uma sequencia, uma hora de fala 
em português provavelmente as pessoas se distraem (Américo) 
Sim, mas com o power point penso que é possível. Posso falar com os 
professores (Ana Lúcia)  
Aí nós também podemos ajudar fazendo a tradução de forma 
colaborativa.(Alexandre) 
Lendo em espanhol e escutando em português, creio que seja possível 
(Américo) 
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 (Reunião de trabalho, 31.03.2016) 

 

Outro aspecto a ser observado na concepção do curso foi a complexidade na organização 

dos horários de realização das atividades síncronas do curso. O diálogo a seguir mostra a 

preocupação do grupo em se manter momentos síncronos que garantissem a interação e 

interatividade dos participantes para que houvesse a troca de experiências. Como não se trata 

de uma experiência “fixada” institucionalmente em uma das universidades, a proposta foi a de 

atender as necessidades de todos os envolvidos, sem impor uma situação já definida.  

Eu tenho uma pergunta para vocês dois: disseram que a ideia é termos uma 
conferência. Se entende que o curso será síncrono? O palestrante deverá estar 
numa sessão de duas horas? (Américo) 
Não, a ideia seria uma conferência inicial no início da semana, no qual os 
alunos podem participar de forma síncrona ou poderão assistir depois de 
finalizado, pois terá a gravação disponível. E uma hora de encerramento no 
final da semana para que realizem um debate ou alguma atividade que tenha 
sido proposto pelo palestrante (Alexandre) 
E como organizamos os horários? O tema de ajuste dos fusos horários vai 
complexo não? (Américo) 
Como pensam um horário como esse que estamos agora ou um pouco mais 
tarde? Nós cremos que seria possível. Nós aqui estamos como seis e meia da 
tarde, entendo que vocês estão entre dez e doze horas da manhã, é isso? Se 
para vocês está bem esse horário ou se temos que atrasar umas quatro horas, 
sendo como dez e meia na Espanha, não teríamos problema, porque entendo 
que os professores online estão acostumados que qualquer horário é bom, e 
algo que se passa por volta das nove da noite não interfere em sua atividade 
diária. Portanto, de nossa parte não seria problema e sempre haverá a 
possibilidade se alguma das conferências não se pode assistir síncrono, pode-
se fazer depois e ver a gravação. Talvez seja mais interessante participar 
síncrono, pois podem ir lançando perguntas no chat e pode se algo mais 
interativo (Alexandre) 
(Reunião de trabalho, 31.03.2016)  

 

É possível identificar a complexidade do tema, pois organizar horários viáveis para países 

com diferença de fusos entre uma e cinco horas, demanda uma sistematização bem elaborada. 

Contudo, para o grupo esses momentos são o ponto alto da experiência de colaboração. Trata-

se, pois de uma operação bastante complexa, mas que a tecnologia permite momentos de 

interação muito interessantes. Toda a infraestrutura dos bastidores necessita de atenção.  

Sim, penso que como proposta, enviamos as datas dos módulos e que já nos 
digam quando serão as videoconferências (Ana Lúcia, 05/03/2018) 
Incluiríamos as datas e as indicações de como entrar nas videoconferências, 
as indicações mínimas sobre o blackboard, então receberão um anexo para 
que vejam como fazer o acesso (Elaine, 19/04/2018) 
Chat: Sugiro lembrar os alunos as diferenças de horário para as 
videoconferências (Kelly, 19/04/2018) 
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Sim. O que você acha Kelly, se podemos fazer no plano geral só está em 
negrito a data, mas se acha melhor podemos deixar em negrito também os 
horários das videoconferências. Em cada um dos módulos estão as datas, mas 
podemos deixar os horários também em negrito. Não custa nada fazermos a 
mudança (Elaine, 19/04/2018) 
Chat: Parece óbvio, mas acontece que se perdem neste assunto (Kelly, 
19/04/2018) 
Chat: Sim, poderíamos colocar diretamente a hora para cada país (Ligia, 
19/04/2018) 
Chat: Sim, colocar desde o início o horário de início em cada país (Kelly, 
19/04/2018) 

 

A partir dos pontos apresentados, foram estipulados os horários, os idiomas e os pontos 

principais que o grupo enxergou como relevantes para o desenvolvimento do curso: 

interatividade, oportunidade de troca de experiências, apropriação e uso de ferramentas 

tecnológicas e formação pedagógica. Vale destacar que esses elementos também fazem parte 

da própria concepção do grupo que contou com momentos síncronos, assíncronos, utilização 

do ambiente virtual, compartilhamento de experiências e formação e a preparação pedagógica 

de forma colaborativa dos módulos do curso em suas três edições.  

Estamos diante de um lugar de aprendizagem, que congrega várias instituições, mas não 

confia a nenhuma delas o comando da Rede de Formação de Professores. Ela é compartilhada 

pelos membros que se associaram a ela, conta com lideranças, ou seja, professores que 

envolveram de forma mais ativa e que auxiliam na organização das atividades e da rede. A 

principal característica do grupo se mostrou na forma de condução dos trabalhos, na 

possibilidade de dar voz a todos, de ouvir e de compartilhar opiniões e visões, uma vez que os 

participantes não respondiam a uma hierarquização, mas sim, a experiência se deu de forma 

horizontal, de forma que todos pudessem ser protagonistas.  

Eu vou pensar numa mínima estrutura para que nós coloquemos os 
apontamentos e a proposta um pouco mais concreta e eu mando por e-mail 
para que a gente discuta para fecharmos a proposta? (Ana Lúcia) 
Me parece perfeito e assim damos um pouco de tempo a Américo para que 
converse com sua equipe para concretizar essa parte da proposta e eu também 
envio uma descrição do que se decidiu, com os objetivos, conteúdos e 
atividades no âmbito da temática do trabalho colaborativo com os alunos e 
vamos construindo essa proposta do curso (Alexandre) 
(Reunião de trabalho, 31/03/2016) 

 

Por essa perspectiva é importante destacarmos aquilo que Lévy (2001, p. 176) chamou a 

atenção sobre a interface, que remete a “operações de tradução, de estabelecimento de contatos 

entre meios heterogêneos”. Ela mantém, segundo o autor, duas dimensões: “o movimento e a 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


127 
 

metamorfose” (LÉVY, 2001, p. 176). Desta forma, esse conceito nos remete a imagem que o 

autor apresenta de uma comunicação como “operadora da passagem” (LÉVY, 2001, p. 176).  

Pensar concretamente na concepção do curso tornou-se um “lugar de aprendizagem” para 

o desenvolvimento de tecnologias intelectuais (LÉVY, 2001) que “abre certos” campos de 

possibilidade (e não outros) a uma cultura”. Uma cultura de construção coletiva (em detrimento 

a uma posição solitária que vive geralmente o professor).  

Poderíamos considerar que a concepção do curso poderia ser uma “tecnologia 

intelectual”, uma vez que o curso se tornou a ocasião para revisão permanente da proposta, pois 

segundo o autor, “trata-se de “caminho sem volta”, pois “as velocidades de transformações e 

de circulação das representações que dão ritmo à sua perpétua metamorfose” (LÉVY, 2001, p. 

186). A Rede Virtual de Formação de Professores tem a possibilidade de se transformar 

permanentemente a partir da reedição dos cursos, após a avaliação da experiência e nova 

proposição.  

Penso que a partir da experiência que tivemos no ano passo podemos 
aprender e melhorar o que construímos. Eu penso que temos uma grande 
ideia nas mãos e creio que pode funcionar muito bem. Mas temos que o índice 
dos professores que terminaram nosso curso foi muito baixo e penso que 
foi porque não fizemos uma série de passos que me parece que este ano 
podemos fazer muito melhor. Vocês sabem de educação muito mais que eu! 
Eu sou economista que trabalha com educação online (Américo, 08/02/2016) 
Partimos da avaliação muito positiva dos estudantes, das pontuações que 
nos ofereceram em todos os módulos, onde tivemos nove ou dez e, portanto, 
muito boa, muito adequada e dizíamos com os colegas, que isso nos permite 
avançar desde este ponto que estivemos na edição anterior e, portanto, partir 
do plano geral anterior, dos materiais e das propostas dos módulos, e 
realizarmos alguns ajustes necessários. (Elaine, 08/02/2017) 

 

O desenvolvimento da Rede Virtual de Formação de Professores se construiu em um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem que se transforma a cada conexão, reinterpretações e 

avança tendo que se apropriar dos recursos disponíveis e dos saberes coletivos para uma nova 

visão de formação docente e, a cada nova edição, revisa, reflete e repropõe novas práticas que 

passam, antes de tudo, pelo processo de avaliação do grupo.  

Uma vez que no ano passado os professores seguiram o curso, em sua maioria. 
Mas é verdade que não certificamos a 100% dos participantes. Alguns dos 
professores não chegaram aos referenciais mínimos de avaliação, 
consideramos que foi uns 74% da participação. Se concordam poderíamos 
manter esses critérios também para a terceira edição. O que acham? (Elaine, 
07/02/2018)  
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Os professores do grupo formador têm um “lugar” para pensar e discutir essas ideias em 

rede internacional. Eles têm liberdade para interagir e ampliar as ideias apresentadas pelos 

pares. São professores de distintos países e a rede permite-lhes uma proximidade e uma 

autonomia para a construção do trabalho coletivo do grupo.  

Vale destacar que em nossa análise observamos que a liberdade e a criatividade dos 

participantes em apresentar suas ideias foi um ponto alto da experiência em todas as suas 

edições. Ao refletirmos criticamente sobre esta situação, nos deparamos com o fato que de, 

como já mencionamos, a rede que se constituiu “fora” de uma organização formal 

institucionalizada, não apresenta tão fortemente, uma relação de hierarquia ou de poder sobre a 

rede, pois normalmente quando estamos em processos de formação institucionalizados, as 

posições de comando daquele “espaço”, no caso a Universidade, demanda comportamentos, 

regras, defesa de territórios, política, que impactam nos processos de formação muitas vezes 

homogeneizados. Como aponta Maria Isabel Cunha (2010a, p. 32):  

[…] as características do trabalho docente também são tributárias da lógica da 
neutralidade: segurança, erudição, metodologia da demonstração, parâmetros 
únicos de avaliação, de disciplina silenciadora dos estudantes, etc. […] um 
intenso processo regulatório no sentido da garantia da permanência das 
práticas pedagógicas consolidadas tradicionalmente, que incluem conceitos de 
controle e poder. […] o poder vincula-se às relações que se instituem na 
prática pedagógica e o controle refere-se aos dispositivos do discurso 
pedagógico que regula as mesmas. 

 

Com isso não queremos afirmar que não existam relações de poder envolvidas, mas 

gostaríamos de ressaltar a percepção de uma postura docente mais livre, crítica e participativa 

na construção de uma proposta do curso online. Consideramos que os participantes se 

enxergam, nesta rede, como pares horizontais, de forma que não há dentro da rede (mesmo que 

fora dela os docentes ocupem cargos e posições diferenciadas) uma distinção de “cargos”. Nas 

reuniões é possível observar a preocupação dos participantes que as propostas sejam discutidas, 

ampliadas e revistas pelo grupo formador. É importante fazer este destaque, pois 

compreendemos que a existência de um “lugar” fora das instituições permitiu um amplo debate 

e desenvolvimento da proposta do curso em suas três edições num diálogo franco, participativo, 

criativo e colaborativo.  

Gostaria de que vocês pudessem me dar suas opiniões, o que pensam, se 
devemos fazer modificações, dar outro enfoque, gostaria de conhecer de vocês 
o quanto antes. Em nossa universidade trabalhamos numa equipe de três ou 
quatro pessoas, com as quais estamos na expectativa das opiniões que vocês 
têm para ver se lançamos sobre essa linha ou não (Emerson, 03/03/2017)  
Me parece bem. Se depois nos manda o documento e podemos analisar e 
indicando a temática de cada um, podemos fazer isso por e-mail. E 
começamos a desenvolver o curso em si e tratamos de homologar algumas das 
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atividades e dos ritmos para que não seja tão complexo para os estudantes 
seguirem o curso (Américo, 09/03/2017) 

 

Por fim, é importante destacarmos que a própria tecnologia se altera ao longo do percurso 

e, é necessário ao grupo se apropriar dos novos recursos do ambiente virtual para compartilhar 

com os outros professores durante a realização do curso. É um lugar de autoformação 

permanente também para o grupo formador. Sobre este aspecto aprofundaremos no próximo 

item, quando trataremos da práxis REconectiva docente e o professor online.  

Primeiro se monta a plataforma do curso, em que teremos a nova versão do 
blackboard. Funciona bem aqui na nossa instituição e, portanto, tem sido nós 
que oferecemos o ambiente virtual ao curso. Depois, cada um dos professores 
dos módulos, vamos configurando a aula em função dos módulos e 
configuramos tudo: os espaços de avisos, materiais, atividades, o centro de 
qualificação (Elaine, 07/02/2018) 
Passamos os materiais da versão passada e o que temos agora é uma versão 
nova do colaborate, a aplicação da videoconferência, que parece que 
funciona bem melhor e parece que vão nos colocar com essa versão nova. 
Eu precisarei ver também se temos que capturar novas telas para o passo 
a passo que fizemos. Se lembra daquele material que te enviei sobre o 
blackboard, que disponibilizaremos previamente, precisaremos ver se é 
necessário ajustar algo em função dessa nova versão (Elaine, 13/04/2018) 
Por exemplo, eu na última edição não conseguia compreender como fazer 
para incluir uma tarefa e depois utilizei o fórum para a postagem dos 
relatos. Me interessaria ajustar um pouquinho o ambiente como estava (Ana 
Lúcia, 05/03/2018) 

 

Nos propusemos a apresentar nossa análise quanto a interação, interatividade em 

ambientes virtuais se constituem como elementos importante na Rede Virtual de Formação de 

Professores, tendo a concepção, desenvolvimento e implementação do curso como um lugar 

específico em que esses processos de aprendizagem aconteceram. Nesse sentido, a 

concretização da aprendizagem se deu no ambiente virtual de aprendizagem, por meio das 

reuniões de trabalho, do uso do ambiente virtual e das práticas realizadas aí para a construção 

coletiva desta experiência formativa.  

Pudemos identificar, ainda, que se trata de uma experiência personalizada, própria deste 

grupo específico, mas que traz para nossa reflexão grande contribuição sobre a necessidade de 

apropriação de “lugares de aprendizagem” que tem no virtual a possibilidade de expandir e 

constituir novos territórios de formação docente. Esta formação implica em observar as 

necessidades contemporâneas de apropriação de recursos tecnológicos e, ao mesmo tempo, 

motivar professores a articularem novas práticas pedagógicas e metodológicas de forma 

expandida e compartilhada de forma colaborativa. Esta última remete, ainda, a uma mudança 

de cultura docente enraizada em práticas individualizas para práticas coletivas possibilitada 
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pela imersão em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem e experiências de interação 

humanas mediadas por tecnologia.  

Vimos, ainda, que existem limites a serem superados, sejam estes relacionados à questões 

técnicas – de conexão, de conhecimento e de apropriação de recursos -, mas também de 

envolvimento dos participantes, da fragilidade de uma rede não institucionalizada formalmente 

por meio de protocolos, da necessidade de envolvimento pessoal dos participantes para a 

concretização do projeto.  

Neste sentido, compreendemos que a relevância deste estudo permite tornar visível 

iniciativas contemporâneas para a construção de saberes da profissão docente por meio de 

formação em rede de colaboração que sejam ruptivas nas formas tradicionais de ensinar e 

aprender. Maria Isabel Cunha destaca a importância de se mapear iniciativas que apresentem 

[…] múltiplos lugares, diferentes modalidades e formatos […] A perspectiva 
é que esse exercício alcance a possibilidade de um processo reflexivo 
abrangente, que sirva de referência para uma responsabilização mais efetiva 
com a profissão do professor que atua no terceiro grau (CUNHA, 2010a, p. 
34). 

 

Apresentaremos, a seguir, a compreensão de como uma experiência formativa em rede 

de colaboração, em um lugar virtual de aprendizagem pode possibilitar o desenvolvimento de 

uma práxis REconectiva docente, esta entendida como ação transformadora, do professor 

online. Ao analisarmos a construção do curso, entendido como “lugar da aprendizagem”, 

apontaremos o percurso feito pelo grupo formador da Rede Virtual de Formação de Professores 

online. 

 

4.3. PRÁXIS RECONECTIVA DOCENTE: A EXPERIÊNCIA DA REDE VIRTUAL DE 

FORMAÇÃO COLABORATIVA  

O percurso feito pelo grupo formador da Rede Virtual de Formação de Professores online 

nos traz elementos muito interessantes para aprofundarmos a temática da práxis REconectiva 

docente e da formação do professor online, discutidas amplamente nos capítulos anteriores 

desta investigação.  

Focamos nosso olhar para a experiência de concepção, desenvolvimento e implementação 

do curso Metodologias para a qualidade do ensino online. Buscamos apreender na experiência 

dos professores do grupo formador registradas nas reuniões de trabalho, como experiências de 

trabalho coletivo voltados para a formação docente continuada em contextos virtuais pode 

favorecer o desenvolvimento da práxis REconectiva docente entendida como ação 
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transformadora para o coletivo que implica movimento e deslocamentos durante os processos 

de interação e de aprendizagem mútua. A formação docente colaborativa provoca e permite ao 

professor uma nova práxis docente. Para Gadotti (2010, p. 15), “em Paulo Freire o diálogo não 

é só um encontro de dois sujeitos que buscam o significado das coisas – o saber – mas um 

encontro que se realiza na práxis – ação + reflexão – no engajamento, no compromisso com a 

transformação social”. 

Nesta perspectiva, no espaço da práxis REconectiva docente “surgem as mãos visíveis e 

as dinâmicas imaginárias de universos virtuais em expansão” (LÉVY, 1999b, p. 30). Para o 

autor, os sujeitos interagem enquanto coletivo inteligente entre comunidades do saber, 

intercambiáveis, que permitem ao mesmo tempo singularidades, multiplicidades e aprendizado 

permanente. 

Portanto quando nos referimos a práxis REconectiva docente analisada nessa tese, 

queremos estabelecer uma relação de experiência transformadora que possibilite uma 

reflexividade, ou seja, o aumento da capacidade de agir sobre si mesmo, pois se observa em 

ação.  

Perfeito. Muito obrigada a todos. Se concordarem, colocarei na Ata que 
trabalharemos com este número. Se trabalharmos com dois cursos, devemos 
ter 60 participantes. […] Ao participar como docentes, nós também 
estamos nos formando e poderíamos assim dar mais possibilidade a outros 
estudantes (Elaine, 07/02/2018) 

 

Assim, é necessário recuperar a posição vocacional do educador como sendo “aquele que 

não fica indiferente, neutro, diante da realidade. Procura interagir e aprender com a realidade 

em processo” (GADOTTI, 2010, p. 29-30). Esta condição será cada vez mais relevante, visto 

que estamos em processo contínuo de desenvolvimento. Esta posição permite um movimento 

de REligação, de REinvenção de práticas e REconeção de saberes em Rede de colaboração. 

Ainda segundo o autor, “o que acontece na prática do ensino é que alguém ensina, que alguém 

aprende, que alguém provoca a aprendizagem, a estimula, a testemunha, etc. – e que há uma 

relação educadora em que ambos se educam e aprendem” (GADOTTI, 2010, p. 18). 

A experiência analisada nesta pesquisa, nos oferece importantes elementos de reflexão a 

esse respeito, principalmente se voltarmos nosso olhar para o conceito de inteligência coletiva 

apresentada por Pierre Lévy (1999). Ele parte do princípio de que o aprendizado é fruto do 

encontro com o outro. Ou seja, 

Se os outros são fonte de conhecimento, a recíproca é imediata. Também eu, 
qualquer que seja a minha provisória posição social, qualquer que seja a 
sentença que a instituição escolar tenha pronunciado a meu respeito, também 
sou para os outros uma oportunidade de aprendizado. Por meio de minha 
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experiência de vida, de meu percurso profissional, de minhas práticas sociais 
e culturais, e dado que o saber é coextensivo à vida, ofereço recursos de 
conhecimento a uma sociedade (LÉVY, 1999, p. 28). 

 

Gostaríamos de resgatar nesse momento a ideia apresentada por Morin (2013) sobre os 

desafios contemporâneos em que nossa vida social não poderá ser vista somente a partir de 

contextos históricos lineares, mas ressalta a necessidade de um pensamento complexo dos 

relacionamentos humanos que serão manifestados cada vez mais de forma coletiva e 

compartilhada.  

Aliada a essa ideia, temos a preocupação de Peter Burke (2016) em evidenciar a 

necessidade em se expandir a troca de culturas e conhecimentos entre centros e periferias, de 

forma que o trabalho intelectual se apresente com novas nuances e, poderíamos dizer, mais 

condizentes com as demandas contemporâneas impulsionadas cada vez mais pelas relações de 

interatividade que acontecem no ciberespaço.  

A divisão do trabalho intelectual entre os centros e as periferias nos lembra da 
necessidade de expandir o conceito de situação a fim de incluir os encontros 
entre culturas, ou melhor, os encontros entre indivíduos e grupos de diferentes 
culturas, o melhor, os encontros entre indivíduos e grupos de diferentes 
culturas, cada um com seus próprios conhecimentos (BURKE, 2016a, p. 36).  

 

Os conhecimentos e aprendizados, as formas de aprender e de ensinar também ganham 

uma dimensão importante no que se refere ao aprendizado coletivo, principalmente quando 

existe o encontro com diferentes grupos e culturas. 

Nesse sentido, podemos identificar a Rede Virtual de Formação de Professores online 

como uma experiência que exemplifica alguns aspectos importante quando nos referimos a 

novas formas de aprendizagem coletiva e colaborativa, em especial em contextos virtuais de 

aprendizagem, com vistas a proporcionar diálogo internacional entre pares.  

Estamos pensando em fazer um evento para discutir uma temática sobre a 
formação de professores, mas para mim é mais importante que possamos 
criar esse momento de compartilhamento entre professores sobre suas 
necessidades, suas inquietudes, que são parecidas para todos nós, cada 
um de seu país (Alexandre, 16/02/2016)  

 

Sobre este aspecto, observamos que a iniciativa dos professores parte de uma necessidade 

real em compartilhar necessidades e inquietudes, buscando de forma coletiva pensar em se 

ajudar mutuamente a enfrentar desafios contemporâneos relacionados à formação docente, em 

especial, o professor online, que atua prioritariamente em contextos virtuais.  
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A necessidade de construir profissionalidade docente, quando profissionais 
assumem o magistério superior, faz com que se instalem iniciativas pessoais 
e institucionais nessa direção. Em geral, são movimentos ligados à concepção 
de educação continuada, nos quais se sugerem cursos e projetos para os 
docentes se engajarem, enquanto exercem suas atividades cotidianas 
(CUNHA, 2010, p. 33). 

 

Vale destacar que o diferencial se coloca no momento em que os pares se organizam e 

propõem um projeto de formação docente coletiva, ou seja, partem de dificuldades identificadas 

em suas realidades e, já num primeiro momento, apresentam ao grupo os interesses e temas que 

gostariam de dialogar, com o planejamento do próprio grupo, sem a influência direta das 

instituições.  

A ideia seria fazer um curso ou um seminário de trabalho de aperfeiçoamento 
para professores que estejam atuando em formação online. E, portanto, seja 
possível aprofundar e compartilhar conhecimentos e experiências em cada 
uma das áreas. Porém creio que nesta fase o importante é gerar um espaço 
de aprendizagem e debate, de reflexão e de conhecimentos mútuos entre 
professores que se dedicam à formação superior online, em distintas 
partes do mundo. Portanto, não sei se é tão importante falarmos de 
competências, avaliação ou de “qualquer coisa” que alguém já se dedique 
em termos de formação de professores online que possa compartilhar 
(Alexandre, 16/02/2016) 

 

A partir daí a trajetória do grupo se dá em torno da experiência de concepção, 

desenvolvimento e implantação do Curso Metodologias para a Qualidade da Educação online, 

entendido com um locus produção de novos saberes em rede de colaboração e de possibilidades 

de aprender e ensinar com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem que proporcionou 

experiências de imersão. Neste sentido, o grupo também teve a preocupação de delimitar para 

que público o curso seria destinado, já que a ideia principal era aprofundar o debate sobre a 

formação docente online. Para tanto, o curso foi desenvolvido pensando em professores 

tivessem experiência em ensino online, assim como o próprio grupo formador também tinha. 

Ou seja, a ideia era oferecer para pares das instituições envolvidas que tivessem os mesmos 

desafios, as mesmas dificuldades.  

Creio que seja atrativo também para as pessoas que participem como 
palestrantes e participantes no curso e no seminário e o vivam como algo 
importante. Para mim seria um risco que fizéssemos um piloto e ninguém 
acredite que tenha valor o que estamos fazendo. Eu creio que propor a 
professores distintos de nossas instituições, que já tem uma experiência, e que 
vão poder aprofundar temas-chave da formação online e que isso vai estar 
certificado, creio que isto vai lhes dar mais valor e nos permitirá que o 
resultado seja de maior qualidade do que se não o fazemos (Alexandre, 
31/03/2016) 
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Entendemos que tais condições são princípios fundamentais para o desenvolvimento de 

novas práxis docentes. Neste sentido, como já abordamos anteriormente, religar saberes, por 

meio de uma abordagem sistêmica apoiada em redes para a construção e reorganização destes 

nos permite ter uma visão ampla e, ao mesmo tempo, “viva” dos saberes que estão sendo 

construídos a cada momento. Segundo o autor a abordagem sistêmica “é uma metodologia que 

permite organizar os conhecimentos tendo em vista uma melhor eficácia da ação” (ROSNAY, 

1999, p. 437).  

A primeira ideia é que se todos estão de acordo, realizarmos uma segunda 
edição do curso, com revisão da metodologia e acrescentar o módulo 4 que 
poderia ser uma oportunidade para que as universidades que começam 
esse ano conosco possam contribuir com a oferta de um módulo específico 
que podemos pensar juntos e podemos agregar ao que já existe. […] 
Todos os participantes deste grupo poderiam inscrever professores para 
participar como alunos. Pensamos com Alexandre que esta é ainda uma 
proposta piloto e que necessitamos de um pouco mais de elementos para que 
seja um projeto que podemos ampliar, então pensamos que não devemos mais 
de 50 participantes. E que eles tenham participação efetiva. Ou seja, quando 
convidamos os professores, que eles possam realmente participar da proposta 
de forma efetiva (Ana Lúcia, 08/02/2017) 

 

Em sua abordagem, Rosnay (1999), traz um elemento que consideramos muito relevante 

no que se refere a “ação” e que corrobora com a organização e desenvolvimento das ações do 

grupo de professores que compõem a Rede Virtual de Formação de Professores.  

Aprender por aprender é uma coisa. Aprender para agir é outra. Aprender para 
compreender os resultados e os objetivos da acção é ainda outra coisa. Em vez 
de levar a cabo a acumulação permanente dos conhecimentos, a relação entre 
analítica e sistémica vai permitir religar os saberes dentro de um quadro de 
referências mais amplo (ROSNAY, 1999, p. 437). 

 

É possível identificar que a preocupação do grupo formador sobre a perspectiva de 

práticas de imersão e de colaboração teve destaque desde a primeira edição. O diálogo abaixo 

apresenta uma síntese do que aconteceu no projeto piloto em 2016 e desde a origem percebe-

se a intencionalidade do grupo em desenvolver um espaço de apropriação de recursos, de 

experimentação e de imersão que fossem úteis para a prática pedagógica dos pares que 

participariam do curso.  

Iniciamos com um módulo que apresentava os modelos para a qualidade no 
desenvolvimento de conteúdos online. […] Os módulos estavam previstos 
para desenvolverem-se em uma semana de trabalho, com um total de vinte 
horas entre todos os módulos. No segundo módulo, trabalhamos as estratégias 
de aprendizagem colaborativa, abordamos esse módulo por nossa instituição, 
fui eu quem ofereci. Abordamos o conceito pedagógico e depois também as 
ferramentas que podem ajudar o professor a trabalhar colaborativamente 
(Google Hangout, Google Drive, entre outras) e depois a atividade consistia 
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em trabalhar com as ferramentas colaborativas próprias do blackboard, 
principalmente a que se refere a atividades em grupo, o que geralmente não é 
muito usual que se utilize. Passamos a um terceiro módulo, que foi conduzido 
por Ana Lúcia e suas companheiras, um módulo em português, linguagem 
emocional era o tema deste módulo. Também foi feito um trabalho de uma 
semana, de maneira que fomos até a última semana de junho, e naquele 
módulo estava previsto que seria uma atividade síntese que seria mediada por 
outra instituição e que acabou não se concretizando exatamente como uma 
atividade síntese, mas como uma revisão, e no final foram as três instituições 
que acabaram levando o projeto até o final. Aqui, portanto, temos algumas 
mudanças que foram propostas por Ana Lúcia e Américo (Elaine, 08/02/2017) 

 

As outras duas edições puderam ser aprimoradas de acordo com a avaliação feita e as 

novas necessidades apresentadas pelos integrantes da rede, que tornam a dinâmica do grupo em 

relação ao curso, sob constante revisitação e revisão.  

Como podemos verificar nos diálogos a seguir, de forma colaborativa as necessidades e 

temáticas a serem trabalhadas vão sendo apresentadas ao grupo e incorporadas à estrutura, 

buscando responder a uma demanda que advém dos próprios pares. Ao identificar uma 

dificuldade pessoal e do grupo de professores com que trabalha em sua instituição, Norma pede 

e sugere que se trabalhe sobre aspectos de construção de um ambiente virtual de aprendizagem.  

Gostaria de falar sobre o quarto tema ou módulo como vamos chamar. Vendo 
como trabalhamos os outros três módulos, me parece uma opção viável 
trabalhar sobre os ambientes virtuais. Nossa experiência nos diz que nossos 
professores são muito bons em conteúdo, mas no momento em que vamos 
organizar os conteúdos num ambiente LMS, as vezes isso nos custa muito 
trabalho. Então transformam um conteúdo de aulas presenciais em um 
pdf e consideram isso como um curso online. Estamos muito atrasados se 
pensamos assim em relação ao que é um curso online. Penso que é um tema 
muito interessante e que podemos abordar. Seria importante eleger algumas 
ferramentas que nos pareçam fundamentais para cursos online e 
proporcionar esse último módulo de forma que experimentem essas 
ferramentas. Não sei, o que pensam da proposta? (Norma, 08/02/2017) 

 

Ao mesmo tempo em que Elaine sugere que se aprofundem sobre que tendências 

pedagógicas estão surgindo e que se pense como se poderia ajudar oferecendo instrumentos e 

recursos para ajudar o professor em sua prática docente. O grupo trabalha com necessidades 

reais, advindas das necessidades das realidades dos países. Torna-se um lugar de aprendizagem 

na medida em que move o grupo a conhecer mais sobre o que se passa nas realidades 

educacionais do ensino superior em seus países e instituições e passam a criar de forma 

colaborativa estratégias e propostas para serem desenvolvidas no curso de formação 

continuada.  

Poderíamos trabalhar tendências pedagógicas e quando abordamos essas 
tendências, incluir os recursos que podem ajudar os professores nessa 
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nova versão de curso. São muitíssimas opções que temos e aprofundar as que 
estamos trabalhando (Elaine, 08/02/2017) 

 

O diálogo a seguir nos remete a observar o que os docentes estão estudando e como 

procuram compartilhar com o grupo, de forma que se possa discutir possíveis formas de se 

apropriarem dos temas e incorporá-lo a cada nova edição do curso. Destacamos a discussão que 

leva em conta a necessidade de experimentação, de imersão e usos dos recursos digitais para 

apropriação da metodologia proposta.  

Seguindo algumas tendências mundiais, estamos selecionando quatro 
modelos, ou quatro formas de trabalhar, sendo uma que é o PBL, 
aprendizagem baseada em problemas, trabalho por projeto de aprendizagem e 
aprendizagem por desafios. Estamos trabalhando sobres estratégias de 
qualidade para aprendizagem online, juntamente com o emocional, 
exatamente, estamos trabalhando também a temática de aprendizagem por 
competências e desenvolvemos programas de estudo e último estamos 
capacitando nossos docentes em didática por competências. Então estamos 
aqui com um grupo de professoras que tem estudado bastante sobre isso, 
temos capacitados os professores, penso que é um tema interessante, 
principalmente para cursos de formação continuada. Mas temos visto 
uma dificuldade dos professores não em termos de teoria ou de conteúdos, 
mas como experimentação desses modelos, porque atualmente estamos 
trabalhando para que eles possam aplicar em suas aulas e realmente isso 
tem sido um desafio para nós não sei se para os outros não é algo muito 
complexo, mas para nós tem sido um enorme desafio.(Ligia, 08/02/2018) 

 

A dificuldade apresentada torna-se para o grupo uma oportunidade para aprimorar a 

metodologia e temas que estão sendo trabalhados no curso de Metodologias para a qualidade 

da educação online, em sua nova edição. Esse diálogo permite, ainda, construção de novos 

saberes para todo o grupo envolvido.  

Podemos identificar também, em outro momento, a necessidade de se promover 

experiências de imersão para a apropriação dos recursos e ferramentas para os cursos online. 

Vale destacar a preocupação do grupo para que a imersão aconteça enquanto metodologia para 

apropriação dos recursos e se possibilite o uso com intencionalidade pedagógica.  

[…] o que pensam do uso das ferramentas como recurso metodológico, pois 
o que temos experiência é que os alunos aprendem quando usam no próprio 
curso de forma ativa. Essa proposta de Norma, de incorporar os recursos no 
quarto módulo em que alguém traga a discussão do uso pedagógico dentro 
do ambiente virtual seria uma opção pois se abrem outros horizontes 
(Américo) 
Quem sabe Américo, poderia ser uma opção para esse módulo 4? No curso 
passado tivemos tempo reduzido (Elaine) 
(Reunião de Trabalho, 08/02/2017) 
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Outro aspecto importante de ser destacado sobre a atuação do grupo é a preocupação de 

que os temas que serão abordados no curso tenham a ver com a dimensão e perspectiva do 

grupo para o desenvolvimento de uma prática docente efetiva e que seja colaborativa. Deste 

modo, o professor no papel de aluno desenvolve atividades de colaboração. O grupo formador, 

desenvolve a proposta metodológica e temática com a mesma concepção de formação 

colaborativa que experimenta na organização do curso, se apropriando dos recursos e utilizando 

a colaboração entre os pares para a definição da proposta que busca o compartilhamento de 

expertises de formação para a formação de novos conhecimentos. São desejados que o curso 

permita momentos de interação e colaboração, tal como é a experiência do grupo formador.  

Por isso é importante pensarmos em atividades, que os nossos professores de 
negócios, sendo estudantes, que tenham algum tipo de interação com os 
professores de outras universidades. De repente podemos fazer um 
trabalho em equipe no qual um professor da nossa universidade tenha 
que fazer um trabalho com outro professor do México, da Espanha ou 
Brasil e possivelmente isso gerará uma interação e possível que o grupo 
terá que resolver a atividade. Para isso será necessário coloca-los em 
contato rápido para que possam resolver o desafio. Creio que precisamos 
ser criativos nesse sentido, mas temos que fixar as temáticas e creio que se 
podemos levar a outro nível de promover um pouco mais de interação entre 
os estudantes seria muito bom (Américo) 
(Reunião de Trabalho, 09/03/2017) 

 

Assim, há uma preocupação de fazer com que os alunos compreendam os conceitos e 

experimente das ferramentas, mesmo as consideradas mais complicas, fazendo adaptações, pois 

a intencionalidade é que eles possam realizar a atividade para fazer a experiência do recurso, 

por isso as adaptações para que sejam uma apropriação passo a passo, para que tomem 

consciência. Há portanto, ressignificação na proposta de construção de atividades que criem 

tais condições de apropriação das ferramentas e recursos de forma gradual.  

[…] mas poderíamos fazer grupos, tal como você sugeriu, com estudantes de 
várias instituições. Como a wiki é uma ferramenta demasiadamente 
complicada, podemos também fazer um debate, como primeiro passo, 
será menos complicado para eles. Não sei como você vê? (Elaine) 
Certo. Parece que Emerson tem a mão levantada.(Américo) 
Pode ser uma boa ideia: uma wiki ou um fórum (Emerson) 
(Reunião de Trabalho, 09/03/2017) 

 

Criar formas de colaboração, por meio de atividades do curso, com o uso de ferramentas 

que permitem esse tipo de construção, para o grupo torna-se uma oportunidade para a 

construção de saberes compartilhados. A ideia de organização do curso e das atividades 

interativas pode ser considerada um exemplo de movimentações e organizações coletivas de 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


138 
 

docentes para a difusão e apropriação de recursos para novas práticas em contexto virtuais. 

Lévy (2001) apresenta as tecnologias da inteligência como um ato interpretativo da realidade, 

que necessita que a subjetividade dos grupos ou dos indivíduos tomem posse dela, pois “ao 

definir [as técnicas] em parte o ambiente e as restrições materiais das sociedades, ao contribuir 

para estruturar as atividades cognitivas dos coletivos que e as utilizam, elas condicionam o devir 

do grande hipertexto” (LÉVY, 2001, p. 186).  

No exemplo específico deste diálogo, podemos observar que a práxis é entendida como 

aquele que procura aprender da realidade, não fica neutro, mas busca essa metamorfose 

constante a partir do reconhecimento que experiências de imersão e de colaboração são 

importantes para a construção de novos conhecimentos.  

Olá amigos, as sugestões do Américo me parecem muito boas. Termos aqui 
trabalhos colaborativos de distintos professores e distintas universidades 
em uma tarefa me parece um excelente processo de compartilhar e 
aprender. O que aconteceu no ano passado é que não foi bem de nossa parte, 
não sei o que aconteceu concretamente, mas se temos por semana uma 
tarefa de trabalho colaborativo interuniversitário e uma segunda tarefa 
de trabalho entre colegas de uma mesma universidade, talvez possa ser 
muito interessante (Pedro, 09/03/2017) 

 

Neste sentido, a práxis Reconectiva docente deve provocar os docentes a esse movimento 

de empoderamento profissional para uma tomada de consciência sobre os aspectos complexos 

da profissão na sociedade contemporânea e para poder emergir com novas práticas docentes, 

construída a partir da sua experiência de imersão. Para tanto, é necessário um “sujeito da 

experiência”, conforme nos propõe a reflexão a seguir.  

[…] o sujeito da experiência é um ponto de chegada, um lugar a que chegam 
as coisas, como um lugar que recebe o que chega e que, ao receber, lhe dá 
lugar. […] o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por 
sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua 
abertura (LARROSA, 2015, p. 25-26). 

 

A este respeito, a ideia de travessia nos parece condizente com a reflexão que estamos 

propondo sobre novas formas de se pensar e desenvolver a práxis REconectiva docente. Esta 

posição implica em encontros e perigos, sendo estes considerados próprios de nossa 

contemporaneidade, na medida em que na travessia, como vimos, o sujeito da experiência 

encontrará elementos de convergência, de construção, de ordem e desordem e da relação de 

complementariedade entre eles, que estão presentes no ciberespaço, como vimos no primeiro 

capítulo.  

O sujeito da experiência […] é um sujeito alcançado, tomado, derrubado. Não 
um sujeito que permanece sempre em pé, ereto, erguido e seguro de si mesmo; 
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não um sujeito que alcança aquilo que propõe ou se apodera daquilo que quer; 
não um sujeito definido por seus sucessos ou por seus poderes, mas um sujeito 
que perde seus poderes precisamente porque aquilo de que faz experiência se 
apodera dele (LARROSA, 2015, p. 28). 

 

Esse movimento torna a relação do professor ao mesmo tempo em que é aprendiz e 

também produtor de saberes. A significação possibilita olhar e revisitar os processos de ensino 

utilizados, conectar seus conhecimentos profissionais a esta nova realidade que experiência de 

forma colaborativa e em rede suas relações com o aluno em seu processo de aprendizagem, 

agora em rede e colaborativo.  

Na experiência analisada nesta pesquisa podemos identificar, ainda, a importância na 

alternância de papéis dos participantes na Rede Virtual de Professores. Temos como exemplo, 

a professora Ligia que participou como aluna na segunda edição e como professora na terceira 

edição do curso Metodologias para a qualidade da formação online. Essa alternância de papéis 

são importantes para a apropriação dos artefatos tecnológicos com intencionalidade 

pedagógica, mas antes, são importantes para o protagonismo docente e para que surja um sujeito 

da experiência capaz de mudar sua prática e possa fazer “a travessia”. Este caminho também 

deve ser acompanhado pelos pares que se tenha uma colaboração efetiva para a construção de 

uma nova práxis REconectiva docente.  

Seria importante ajudar a Lígia, se necessita para ajustar os conteúdos, tudo o 
que podemos fazer por ela, para que possa estruturar adequadamente, ajuda-
la um pouco. Ela também esteve como estudante no ano passado. Portanto, 
penso que não vai ser difícil organizar-se no ambiente. Precisaríamos dar 
um pouco de suporte para a Letícia e iniciaríamos o curso em 23 de abril e 
então seria necessário convidarmos os estudantes que iriam participar da nossa 
terceira edição do curso (Elaine, 05/03/2018).  
De qualquer forma o importante seriamos nós que estamos mais envolvidos, 
nos focarmos para efetivar algumas ações, como a Lígia que está muito 
implicada. E talvez nos envolvermos como líderes de algum grupo, você 
também (Elaine, 13/04/2018) 

 

Ao participar da experiência, o docente que muda sua práxis se vê impelido a comunicar 

aos colegas a novidade que experimentou. No diálogo a seguir, a professora Lígia que 

participou do curso em sua segunda edição, oferecerá um módulo como docente e sinaliza o 

desejo de oferecer vagas para o maior número de professores possível em sua instituição.  

Elaine, o conteúdo me parece excelente. Eu fiz o curso no ano passado e foi 
muito bom para mim. A dúvida é sobre a quantidade de participantes que 
cada universidade pode propor. Eu havia entendido que a ideia seria 
abrirmos para outras universidades que estivem conosco, convidando-os 
a participar com seus professores, então, gostaria de saber se vamos fazer 
um grupo maior e como vamos fazer a divisão das vagas para quantos 
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professores de cada instituição poderão se inscrever, isto porque daí 
dependeria nossa campanha para divulgação. Nossa universidade é muito 
grande, temos no total cerca de 60.000 alunos e muitos docentes. […] Se 
podemos ter um pouco mais de vagas, podemos estender a divulgação a 
um público um pouco maior. Por isso gostaria de saber quantas pessoas 
poderíamos inscrever? (Ligia, 07/03/2018) 
 

Desta forma, a experiência se expande a outras universidades, por meio dos pares, que 

ora são alunos e, ao fazerem a experiência de imersão vislumbram que pode ser útil para seus 

colegas em suas próprias instituições. Além disso, a experiência como aluno no curso, capacita 

a professora a ser formadora, pois possibilitou a apropriação de recursos e metodologias que 

lhe permite agora, na terceira edição oferecer um módulo imersivo para o grupo. Consideramos 

que este fenômeno de alternância de papeis e de autoformação permanente entre pares, seja 

uma das possibilidades de efetiva transformação da práxis REconectiva docente 

contemporânea. Os recursos digitais e os contextos virtuais potencializam essa ação no 

ciberespaço tendo em vista que por meio da tecnologia essa experiência pode ter a participação 

de docentes em qualquer lugar do mundo, o que enriquece ainda mais as formas de colaboração 

e de construção de saberes.  

É importante observarmos que tal experiência não se finda na experiência da Rede de 

Formação de Professores, mas é possível identificar como a experiência da rede, de construção 

do curso amplia os espaços de discussão e debates nas próprias instituições, cria outros espaços, 

grupos locais que contribuem na construção da própria rede, bem como a cooperação e 

integração entre os participantes impulsionam momentos de formação em suas respectivas 

instituições. Nesse sentido, podemos afirmar que a construção é coletiva, mas a apropriação é 

individual, ou seja, a práxis REconectiva docente, nesta experiência, nasce de um coletivo que 

transforma individualmente cada professor. O exemplo da professora Lígia nos permite 

perceber como uma experiência de formação em rede pode criar condições para o 

desenvolvimento de uma nova práxis reconectiva docente que se torna tão valiosa ao ponto de 

se tornar professora formadora na edição seguinte de forma totalmente voluntária. De acordo 

com Babo (2017, p. 82), “a rede digital favorece uma interatividade que articula autonomia e 

conectividade ao conjunto, individualização e integração no todo, ou o que Manuel Castells 

(2009 e 2011) apelida de ‘comunicação de massa individual’”. 

A este respeito, o depoimento de uma das professoras do grupo formador corrobora com 

a nossa compreensão de que ações de formação em rede de colaboração contribui com a 

construção de novos conhecimentos docentes e vão ao encontro de necessidades e expectativas 

reais de professores universitários, em especial na renovação das práticas pedagógicas.  
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A experiência do trabalho colaborativo com colegas de outras universidades 
é, para mim muito rico, especialmente como vivencia pessoal. Compartilhar 
as inquietações sobre a educação online e a gestão dessas inquietações com 
uma boa resposta é muito gratificante. Vale destacar que apesar das diferenças 
entre as instituições colaboradoras, as necessidades de formação continuada 
são muito similares (Elaine, e-mail, 18/07/2018).  

 

A partir do desenvolvimento do primeiro curso enquanto projeto piloto, o grupo 

formador, conforme já sinalizamos em alguns momentos nesse capítulo, se reuniram para 

avaliar a experiência e a partir da percepção do grupo e da avaliação dos professores-alunos 

que participaram da experiência, revisitam a proposta do curso e promovem alterações na 2ª. 

edição (2017) e na 3ª. edição (2018). O pequeno grupo com cerca de 5 participantes de 5 

instituições teve em sua segunda edição desenvolvida em 2016 cerca de 12 instituições 

envolvidas e interessadas no projeto e integraram a rede, seja como docentes do grupo 

formador, seja convidando com professores-alunos que participaram do curso.  

Vale destacar que a construção coletiva e colaborativa aparece como marca predominante 

dos diálogos e das ações registradas nas reuniões e na construção do curso. Esses momentos 

permitem refletirem sistematicamente sobre a prática.  

Antes de tudo quero agradecer a Ana Lúcia e Américo que já iniciaram esse 
trabalho de refletir um pouco sobre o curso que desenvolvemos no ano 
passado, estou completamente de acordo com vocês, pois foi um curso que 
foi um piloto, pois iniciamos nosso trabalho conjunto de diversas 
universidades e haviam pontos fracos que podemos melhorar. 
Completamente de acordo com o envolvimento e compromisso de 
participação dos professores alunos e também com a participação das 
instituições. […] Por razões de tempo naquele momento não pudemos fazer, 
mas temos a possibilidade de voltar a rever o curso. […] Poderíamos pensar 
em outros conteúdos que também contribuam, a partir das necessidades que 
vamos identificando nos nossos professores são interessantes por, exemplo, 
em nossa universidade percebemos que muitas das ferramentas oferecidas 
pelo blackboard eles não estão utilizando, porque não conhecem. Vemos aqui 
algumas alternativas (Elaine, 08/02/2017) 

 

Um aspecto importante observado é que o grupo percebeu a necessidade de organizar um 

plano pedagógico do curso para a segunda edição, já que os feedbacks recebidos apontavam 

que o primeiro curso não dispunha de um documento de planejamento mais complexo e 

integrado de todos os módulos e recursos desenvolvidos, de forma que os alunos tiveram 

algumas dificuldades de acompanhar o andamento do curso. Assim, para a segunda edição o 

processo de construção colaborativa e coletiva se evidenciou na forma com que o curso foi 

organizado, a partir de um planejamento geral do curso. Vale destacar a autonomia e autoria do 

grupo formador, uma vez que fica claro que não há interferência institucional na proposição 

dos conteúdos e metodologias que são desenhados e propostos pelos professores do grupo 
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formador. Na rede, o grupo tem maior engajamento na revisão do curso, na avaliação e, ainda, 

na possibilidade de criar e revisar o planejamento geral quantas vezes o grupo entender que seja 

necessário para o aprimoramento da qualidade do curso e atendimento das demandas de 

formação compartilhadas nas reuniões de trabalho.  

Vejamos alguns retratos dessa experiência de construção colaborativa captado em 

algumas reuniões do grupo formador para a 2ª edição (2017).  

Talvez agora seja um ponto para desenvolvermos, um ponto de melhora. 
Trabalhar um documento de planejamento que traga claramente os quatro 
módulos que vamos oferecer e que poderia facilitar a vida dos alunos no início 
do curso (Elaine, 08/02/2017) 
Agradeço a Norma, que nos enviou o documento de plano de trabalho (guia) 
para irmos unificando os conteúdos que era um dos pontos fracos que vimos 
em relação ao ano anterior. Dissemos que iriamos organizar de forma que 
ficasse planificado de forma que os estudantes tenham uma proposta mais 
clara, um documento mais claro. Se está bem nos comenta a metodologia e a 
proposta que você nos faz, e vamos trabalhando ao redor de sua proposta, 
como você vê? (Elaine, 05/03/2017) 
Agradeço a participação de vocês. A metodologia esta organizada a partir do 
desenho instrucional, de forma que os estudantes encontrem as informações 
de forma clara (Norma, 05/03/2017) 

 

A construção coletiva do plano pedagógico do curso apresentou melhora significativa na 

segunda edição, o que permitiu ao grupo avaliar e sanar pontos considerados fracos, dentre eles, 

o destaque para uma melhor forma de comunicação com os alunos.  

A partir do lançamento de uma proposta de redesenho do curso, o grupo se debruça sobre 

ela e faz comentários e inserções de forma colaborativa, o que gera um novo documento, 

melhorado, uma nova forma de proposta metodológica em que todos são sujeitos:  

Podemos colocar os princípios teóricos fundamentais ou responder a uma 
atitude adequada ou habilidades para trabalhar de maneira colaborativa 
ou de maneira autônoma ou na aula. Ou desenvolver competências que 
tenham a ver com comunicação de maneira efetiva, através da tecnologia e 
das aprendizagens online. Também poderíamos incorporar a parte de 
conteúdos e depois vamos para a parte de recursos que é muito parecido com 
o que nos propôs Norma. Com tabelas de materiais, em que suporte estão os 
materiais, citamos as referências bibliográficas, consideramos pertinente 
indicar as referências bibliográficas (Elaine) 
Chat: Sim, me parece bem incorporar esses elementos para unificar critérios 
(Lígia) 
Na parte da metodologia, indicamos de modo muito claro qual é a metodologia 
própria, pois que a metodologia online que seja o professor participativo, 
ativo, se acaba cumprindo as entregas determinadas. Estamos sugerindo 
que o plano seja muito similar ao que nos enviou a Norma, mas estamos 
querendo incorporar esses outros elementos também. Que se refere a uma 
explicação um pouco mais extensa e também a possibilidade de publicitar as 
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competências e a incorporação da metodologia. E avaliação por competências. 
Não sei como vocês veem (Elaine)  
Eu vejo muito bem. Se acertamos bem as bases, tratamos de organizar de 
forma que as bases sejam equiparadas entre todos e que as semanas 
tenham a mesma carga horária ou a mesma dinâmica permite que os 
estudantes desse curso que seja de 4 semanas e de 4 universidades, que tenha 
o mesmo ritmo e isso permitirá muito mais a possibilidade de permanência 
em principio eu vejo bastante bem (Américo) 
Estupendo Américo! Se pudermos incorporar as sugestões que 
comentamos no documento enviado por Norma.(Elaine)  
Me parece correto, mas Nelly, não sei qual é a sua opinião. Enriqueceria 
que todos possam ir somando a isto (Américo) 
Então, sobre isso, eu incorporo essas ampliações no documento guia e 
tentamos chegar de acordo a um texto único. Ligia, Emerson, Pedro e Vera 
estão de acordo? (Elaine) 
Chat: Para mim e Norma parece ok incorporarmos os elementos no 
documento (Vera) 
Chat: Para mim parece muito bem (Pedro) 
Chat: Para mim parece bem (Emerson) 
Então vamos incorporando as alterações, se vocês acham que precisa 
incorporar mais alguma coisa, vamos alimentando esse texto (Elaine) 
(Reunião de trabalho, 09/03/2017) 

 

A comunicação é rápida e se intercala entre as falas no vídeo e a conversa no chat. A 

conexão permite que diversas formas de comunicação (vídeo, áudio, chat, simultâneos) sejam 

utilizadas no mesmo espaço e sejam convergentes na construção da reunião. O dinamismo e a 

colaboração também são favorecidos e potencializados pelas diversas formas de comunicação 

e linguagens. O plano pedagógico do curso é também traduzido em dois idiomas: Português e 

Espanhol e contém todas as informações sobre cada módulo, incluindo metodologia, atividades 

e referências bibliográficas.  

Sim. Porque quando a Ligia enviar toda a proposta eu vou traduzir em 
português para que tenhamos o plano geral como no ano passado, em dois 
idiomas, pois penso que também é importante termos toda a programação 
nos dois idiomas (Ana Lúcia, 05/03/2018).  

 

A construção coletiva e permanente também implicou, ao longo da experiência de 

construção do curso, revisões propostas pelos participantes do grupo formador para cada 

edição, a partir dos feedbacks dos alunos. Vale destacar que o grupo se “enxerga” como um 

coletivo e a opinião de cada um é considerada. A percepção do curso e de ajustes necessários é 

observada e vivida pelo grupo de forma séria e comprometida. A seguir, podemos observar um 

momento em que se pede a mudança na ordem dos módulos oferecidos na primeira e na segunda 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


144 
 

edição. Para a terceira edição existem argumentos para que o curso tenha sua estrutura de 

módulos alterada.  

Te digo claramente, porque os alunos que participaram das versões 
anteriores estão mais interessados nas metodologias, nas questões sobre 
a afetividade, porque, o módulo sobre o desenho instrucional é muito 
interessante, próprio para o professor que está em aula como primeiro módulo. 
Penso que lhes interessa mais algo que seja mais próximo de sua 
realidade. E depois se estudam dois módulos de sala de aula, aí sim 
poderiam estudar os instrumentos de qualidade, e podem, inclusive 
comparar com sua aula, se sua aula está dentro destes padrões de 
qualidade. O que pensas? (Ana Lúcia) 
Eu vejo muito bem Ana Lúcia. Porque assim também encerramos com um 
módulo que também são metodológicos. Abriríamos com dois módulos 
metodológicos, depois lhes damos uma perspectiva de um ponto de 
padrões de qualidade, que não está mal. Eu sou partidária de usarmos 
todas as metodologias que temos. Pois esta perspectiva de que se devem 
ter elementos comuns é muito importante para que os alunos não se 
percam. E encerraríamos com um módulo de metodologias. Eu veria 
muito bem Ana Lúcia, que fizéssemos assim. Então vamos ajustar as datas 
(Elaine) 
(Reunião de trabalho, 05/03/2018)  

 

Desta forma, observamos que a experiência permite a vivencia de um conjunto vivo que 

muda, que se metamorfoseia em função da realidade e da forma como os próprios professores 

do grupo formador se apropriam da proposta metodológica do curso e do melhor uso dos 

conteúdos que estão disponíveis.  

Traduzir antigos saberes em novas tecnologias intelectuais equivale a produzir 
novos saberes. […] são justamente essas associações indevidas, estas 
metamorfoses, estas torções operadas por maquinas locais, singulares, 
subjetivas, conectadas a um exterior, que reinjetam movimento, vida, no 
grande hipertexto social: na “cultura” (LÉVY, 2001, p. 184-185). 

 

Nesse sentido, também são discutidas no grupo as estratégias e formas com que cada 

módulo será desenvolvido. Vale destacar que apesar de cada módulo ser oferecido por uma 

instituição da rede, ou seja por um ou mais professores daquela instituição, todo o conteúdo e 

atividades são discutidos no grupo, que trazem suas preocupações e necessidades formativas, 

próprias de sua instituição e de seus países.  

Creio que precisamos ser criativos nesse sentido, mas temos que fixar as 
temáticas e creio que se podemos levar a outro nível de promover um 
pouco mais de interação entre os estudantes seria muito bom (Américo)  
Penso que teria muito sentido Américo, pois pode ser no módulo que 
oferecemos aqui, pois trabalhamos aprendizagem colaborativa, pois a 
proposta de inicio será mantermos mais ou menos os mesmos conteúdos, os 
aspectos que consideramos pertinentes, porém desde o inicio do módulo de 
aprendizagem colaborativa se propôs a wiki do blackoard, neste caso para os 
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estudantes de uma mesma instituição, mas poderíamos fazer grupos, tal 
como você sugeriu, com estudantes de várias instituições (Elaine) 
(Reunião de trabalho, 09/03/2017) 

 

Podemos observar que no trabalho coletivo do grupo as atividades e estratégias propostas 

vão se reconstruindo, se ressignificando e criam-se novos conhecimentos a serem incorporados 

à prática docente habitual que os participantes trouxeram para o grupo. A homologação, ou 

seja, o “aceite” das atividades é feito pelo grupo por meio da troca de e-mails, construção do 

documento coletivo e durante as próprias reuniões de trabalho por videoconferência.  

Me parece bem. Se depois nos manda o documento e podemos analisar e 
indicando a temática de cada um, podemos fazer isso por e-mail. E 
começamos a desenvolver o curso em si e tratamos de homologar algumas 
das atividades e dos ritmos para que não seja tão complexo para os 
estudantes seguirem o curso (Américo) 
Faço meus comentários. Me parece, nosso módulo é perfeitamente compatível 
com todos os outros módulos. Trabalhamos a gestão da qualidade nos modelos 
online, trabalhamos a questão emocional dos processos de ensino e 
aprendizagem e abordamos a aprendizagem colaborativa. Portanto, aqui um 
módulo que, a meu entender, seria um pouco mais tecnológico, seria 
complementar e integra todo o curso. Não sei o que parece aos outros 
(Elaine) 
(Reunião de trabalho, 09/03/2017) 

 

Vale destacar a preocupação constante do grupo formador de que as estratégias, a 

metodologia e os conteúdos sejam propostos de forma que os professores-alunos possam 

efetivamente acompanhar o curso, já que a proposta é a de que façam experiências de imersão 

e se apropriem das metodologias, mas sobretudo, dos recursos e ferramentas envolvidas no 

processo formativo do curso.  

Embora seja evidente que no grupo formador existem lideranças, que propõem 

constantemente temas, ações e atividades, a concepção do coletivo é muito forte, de forma que 

durante as reuniões de trabalho a participação e a opinião de todos é requerida constantemente.  

Portanto, continuaríamos com a base do curso como no ano passado, porém 
acrescentando esses dois módulos mais. Falamos também sobre a data de 
início, fizemos a conta de traz para frente e propusemos o início em 23 de abril 
de 2018 como data provisória, nos pareceu que se ajustasse ao calendário mais 
do que a versão anterior porque temos os temas das férias e assim se ajustava 
um pouco melhor. Não sei como vocês vêm a proposta. Se será adequada? 
Ligia comentava que sim, Kelly, Emerson, Norma […] (Elaine) 
Muito obrigada, também quero ouvir a opinião de Emerson e Kelly, mas de 
início me parecem conteúdos que se ajustam muitíssimo com os outros 
módulos […] (Elaine) 
Temos que discutir se no primeiro ou no segundo curso, com que módulos 
faria mais sentido. Não sei como vocês enxergam Nelly, Emerson e Kelly?  
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Chat: Kelly: Me parece muito bom.  
Chat: Emerson: Me parece uma boa proposta.  
(Reunião de Trabalho, 07/02/2018) 

 

Este movimento também acontece dentro da Rede Virtual de Formação de Professores 

que se reflete na proposta do curso, ao mesmo tempo em que a própria experiência de 

participação na rede exige imersão, a apropriação e uso dos recursos virtuais dentro de um 

lugar, um ambiente virtual de concepção do curso, mas também, no momento em que os 

professores se dedicam a preparar o ambiente virtual de desenvolvimento do curso.  

Analisaremos a seguir o que consideramos importante na experiência do grupo formador 

quanto ao desenvolvimento de uma práxis REconectiva docente que passou pela concepção 

pedagógica e metodológica do curso de forma colaborativa, como pudemos observar até aqui, 

mas que implica também em uma experiência de imersão do próprio grupo formador na 

construção do ambiente virtual do curso. 

 

4.4. APRENDER E ENSINAR EM CONTEXTOS VIRTUAIS DE FORMA 

COLABORATIVA:  POSSIBILIDADE DE UMA PRÁXIS RECONECTIVA DOCENTE 

Analisaremos a experiência da organização e modelagem do ambiente virtual do curso 

pelas professoras do grupo formador como oportunidade de autoformação, imersão e de 

construção colaborativa em rede para o surgimento de uma práxis REconecitva docente.  

Tais aspectos corroboram com o que António Nóvoa aponta sobre termos na atualidade 

os recursos potentes para realizarmos o “credo pedagógico”, de forma que esses instrumentos 

precisam ser incorporados às práticas docentes.  

[…] o professor já não vai ser apenas o professor individual na sala de aula 
com seus alunos. O professor vai estar no coletivo. Vão ser dez professores, 
quinze professores, vai ser um grupo de educadores, que vão tomar conta de 
uma determinada realidade escolar e de uma determinada realidade 
pedagógica. […] Isto obriga que a profissão docente passe de uma dimensão 
individual para uma dimensão coletiva (NÓVOA, 2017) . 

 

Para a oferta do curso, as professoras do grupo formador também tiveram que passar pela 

experiência de se apropriar do ambiente virtual, desenvolver materiais didáticos condizentes 

com a proposta metodológica do curso e, nesse “vai-e-vem” ao compartilhar as necessidades 

os processos de ensino e aprendizagem são conectados durante a trajetória do grupo de 

concepção e construção do curso. A prática docente do grupo formador também muda na 

medida em que se desenvolve o curso, pois se desenvolvem habilidades e se aprofundam 
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conceitos. Se integram novos saberes. A colaboração está presente em todo o processo de 

apropriação dos docentes do grupo.  

A seguir apresentamos algumas imagens do ambiente virtual de aprendizagem que foi 

construído pelas professoras do grupo formador.  

Para esta análise nos valeremos dos dados do curso em sua terceira edição (2018), 

buscando captar o trabalho desenvolvido pelas professoras. Esta escolha se dá porque nesta 

edição foram feitos ajustes, releituras das visões anteriores e nos trazem um retrato mais 

atualizado da experiência do grupo. 

 

Figura 7. Ambiente virtual de aprendizagem do curso Metodologias para a qualidade da 
educação online 

 

Fonte: Campus virtual Business School (http://campus.obs-edu.com) 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Apresentação geral do curso Metodologias para a qualidade da educação online 
(espanhol e português) 
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Fonte:. Campus virtual Business School (http://campus.obs-edu.com) 

 

Figura 9. Recursos e plano do curso Metodologias para a qualidade da educação online (espanhol) 

 

Fonte: Campus virtual Business School (http://campus.obs-edu.com). 

 

Figura 10. Recursos e plano do curso Metodologias para a qualidade da educação online 

(português) 

 

Fonte: Campus virtual Business School (http://campus.obs-edu.com). 

Figura 11. Apresentação dos módulos do curso Metodologias para a qualidade da educação online  
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Fonte: Campus virtual Business School (http://campus.obs-edu.com) 

 

A terceira edição do curso contou com a oferta de quatro módulos, a saber: 1. As 

estratégias de aprendizagem colaborativa; 2. Linguagem afetiva: interfaces com docência 

online; 3. Metodologias para a qualidade da educação online e; 4. Didáticas para implementar 

aprendizagens por competências.  

Nossa análise tem como fontes as reuniões de trabalho realizada pelas quatro professoras 

responsáveis pelos módulos: Elaine (Espanha), Ana Lúcia (Brasil), Norma (México) e Ligia 

(Argentina), respectivamente. Participou, ainda das reuniões, Kelly (México) cuja instituição 

participou convidando professores-alunos para realizarem o curso na edição de 2018.  

Para esta edição do curso, a partir da revisão e dos ajustes propostos, uma das 

preocupações do grupo foi a de criar condições técnicas para que os professores-alunos 

tivessem condições de navegar e se apropriarem dos recursos do ambiente virtual de 

aprendizagem. Os diálogos a seguir demonstram como as professoras se organizaram criando 

tutoriais e outros materiais para uso dos alunos.  

Sim, na última reunião dissemos 23 de abril. Penso que se organizamos os 
módulos temos tempo. Porque o meu módulo e o de Norma já estariam meio 
prontos. (Elaine) 
Ah, sim. É como um tutorial, sim? Agora me recordo. Sim, penso que um 
tutorial seria interessante. Não penso que seja necessário fazermos um 
curso ou algo assim. Disponibilizamos dois tutoriais, sendo um em inglês e 
um em espanhol e penso que já é suficiente. Se pudéssemos disponibilizar 
para os alunos uma semana antes o início do curso (Ana Lúcia) 
(Reunião de trabalho, 05/03/2018) 

 

Importante destacar, ainda, que a professora compartilha conhecimentos de sua própria 

prática docente com o grupo formador para criar e adaptar materiais de melhoria do curso para 

as próprias professoras do grupo que irão montar suas aulas.  

Ok. Olha, Ana Lúcia, estou te enviando agora e também por e-mail um 
tutorial. Este é um texto que eu estou utilizando, que preparei para 
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trabalhar com os professores daqui, eu preparei como um manual básico 
que traz alguns conceitos mínimos de como configurar sua aula.  
Como fazer sua apresentação, como enviar um vídeo em que o professor se 
apresenta, então esse documento eu tenho em inglês e espanhol, porque temos 
estudos preparados em inglês, então tenho nas duas línguas. Olha, agora estou 
enviando. Tenho dois: um que é completo sobre como navegar no blackboard 
e depois um que se chama primeiros passos.  
(Reunião de trabalho, 05/03/2018) 

 

Além disso, há uma preocupação para que os professores-alunos possam “entrar no 

campus virtual”. Trata-se de familiarizar o professor-aluno com o ambiente de aprendizagem. 

Nesse sentido, também é pensado em um tutorial que auxilie o aluno em seus primeiros acessos:  

Te envio os dois agora. Nos primeiros passos espera-se que se possa entrar 
no campus e assistir à videoconferência. Para aqueles que tem muita pressa 
e não tiveram tempo de navegar no ambiente, então eles podem assistir 
algumas videoconferências. Então eles podem ter esse documento para 
acessarem. Penso que estariam bons estes dois textos, porque são bem 
específicos do “campus” e são os que eles irão necessitar.  
Teria que mudar algumas coisas neste documento, teríamos que fazê-lo 
com nosso formato, mudar um pouco, pois está como o de nossa 
instituição. Esse primeiro é bem breve sobre como pode-se chegar até a 
videoconferência e o outro é mais longo (Elaine) 
Sim, esse com onze páginas está interessante. Podemos fazer algo baseado 
nesse, algo mais simples (Ana Lúcia) 
Sim. Porque neste eu tenho trabalhado. É um formato de apresentação. 
Portanto, sim, poderíamos trabalhar com um documento desta natureza 
(Elaine) 
(Reunião de trabalho, 05/03/2018) 

 

Podemos identificar que a ideia do curso é avançar para além do uso da tecnologia, 

procurando proporcionar aos professores-alunos uma experiência de aprendizagem com 

intencionalidade pedagógica. Contudo, percebe-se ainda a dificuldade que os professores têm 

de manusear os ambientes virtuais e, para que se tenha êxito, é necessário municia-los de algum 

tipo de ajuda como os tutoriais que foram criados e adaptados para serem acessados no 

ambiente, antes de iniciarem o curso.  

Ok. Não tem problema se você não consegue ver agora, mas te comento que 
são capturas de tela para facilitar o acesso do aluno ao ambiente. A ideia não 
é fazer um módulo tecnológico, mas sim esse manual breve para 
trabalhar esses aspectos para que ao menos, não tenham essas 
dificuldades. Te envio novamente ok? Acabo de enviar novamente para seu 
e-mail. Você olha o texto e assim podemos agilizar (Elaine, 07/03/2018) 
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A experiência de reorganizar os materiais para atender às novas demandas também se 

configura como novas “tecnologias intelectuais” que equivale a produzir novos saberes, como 

nos aponta Lévy (2001). Segundo ele “a própria mensagem é uma movente descontinuidade 

sobre um canal e seu efeito será o de produzir outras diferenças” (LÉVY, 2001 p. 183) 

Percebe-se ainda, a construção colaborativa entre os professores e uma disponibilidade em se 

apoiarem e compartilharem estratégias para a construção de seus módulos.  

Enviarei o e-mail para todos e também vamos ver com a Ligia até que ponto 
avançou com seus conteúdos, porque as primeiras diretrizes já tem e pode 
enviar o Guia. Podemos enviar o guia que lhe enviei, se você quiser dar uma 
olhada, uma revisada antes de enviarmos (Elaine) 
Gostaria hoje de dar uma olhada geral e te devolvo amanhã, para 
compartilharmos com ela (Ana Lúcia) 
(Reunião de trabalho, 05/03/2018) 
 

O desenvolvimento do material didático dos módulos e do Plano Guia se dá de forma 

colaborativa e os materiais gerais do curso são revisados por todos os professores e, 

posteriormente, disponibilizados no ambiente.  

O que é interessante é que tendo tempo podemos pedir o curso. Pois se temos 
os participantes com antecedência Ana Lúcia, então eu já posso pedir o curso. 
Se tenho a lista de participantes. Com dez ou quinze dias antes, nos dá mais 
tempo para prepararmos o módulo e assim vamos olhando as 
possibilidades que temos de ajustar o ambiente. Bom como eu disse, Kelly 
e Ligia já me passaram. Faltaria ver com a Norma, quantos participantes 
necessitam, pois se eles não querem divulgar para seus professores, mas que 
simplesmente só indiquem os professores formadores ou não, porque para 
mim é importante ter essa lista de professores participantes e irmos avançando 
um pouco. Assim teremos o curso aberto no ambiente virtual com 
antecedência (Elaine, 05/03/2018) 

 

Desta forma, a organização do ambiente virtual vai se construindo por meio da 

experiência compartilhada pelas professoras formadoras. Todas têm acessos e permissões para 

navegar e modelar o ambiente, de modo que a proposta pedagógica vai sendo consolidada por 

meio dos conteúdos e materiais desenvolvidos e a revisão é feita de forma coletiva e 

colaborativa pelas professoras envolvidas na organização dos módulos. 

Estamos então bem avançados. Se você pode nos enviar sua proposta, eu a 
incorporo ou você incorpora você mesma. E enviamos a todos os colegas 
para que avaliem se é necessário fazerem algumas mudanças e ajustes e 
vamos terminar de revisar cada um dos materiais. E a partir do momento 
que tenhamos todos os participantes inscritos, poderemos já abrir o ambiente 
das aulas. Pois se temos as aulas preparadas algumas semanas antes 
melhor. Podemos montar cada uma seus módulos e podemos trabalhar sem 
muita pressa. O que acha? (Elaine) 
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Sim, me parece excelente. Assim trabalhamos com os materiais. Não há 
nenhum problema (Ligia) 
(Reunião de trabalho, 07/03/2018) 

 

Consideramos de fundamental relevância destacar o fato de que as professoras do grupo 

formador também fazem experiências de imersão e de aprendizado ao preparem seus módulos 

no ambiente virtual de aprendizagem. A organização do curso implica não somente na escolha 

dos conteúdos e das trilhas de aprendizagem, mas experienciar a modelagem do ambiente 

virtual do curso e, na sequência, também, mediar os alunos dentro da temática que lhe foi 

atribuída.  

Sim, vamos começar porque a sessão será gravada. O nosso caso que é a 
primeira vez que vamos atuar como docentes no módulo, me interessava 
saber bem quais os materiais no modo de aula, que teremos que deixar 
prontos. Gostaria de consultar isso, pois é a primeira vez que trabalharei como 
professora das aulas (Ligia) 
Sim Ligia, você deve carregar diretamente. Porque agora você já tem o 
perfil de professora e eu solicitarei um perfil de professora para Eugênia 
vinculado ao e-mail que você me enviará e vocês terão as permissões 
necessárias para modelar o ambiente. Portanto, vocês configuram as pastas 
e os recursos necessários do seu módulo (Elaine) 
(Reunião de trabalho, 19/04/2018) 

 

Ao modelarem os ambientes, os materiais didáticos são ajustados, mas já para a terceira 

edição alguns módulos possuem materiais desenvolvidos e seriam necessários alguns pequenos 

ajustes e a inclusão de um módulo novo, voltado para didáticas por competências. Além disso, 

as professoras precisam se atualizar em função de uma nova versão da aplicação da 

videoconferência que oferece novos recursos para tornar a interação maior entre professores e 

alunos.  

Ok. Então em breve terminamos esse trabalho. No ano passado fizemos um 
trabalho importantíssimo com os materiais, com as atualizações e vale 
muito a pena aproveitá-los. Pois agora dispomos de uma nova versão do 
blackboard, no caso das videoconferências temos algumas mudanças e 
elementos de configuração novos que enriquecem ainda mais. Se vocês se 
recordam os alunos que participaram fizeram uma avaliação altíssima do 
curso, mas comentaram que poderíamos aumentar um pouco a duração 
e que compartilhamos nas últimas reuniões.  
Chat: Norma: Sim. Foi uma boa estratégia. 
(Reunião de trabalho, 19/04/2018)  

 

As professoras compartilham, ainda, estratégias de comunicação que utilizarão no curso 

para que as demais colegas possam se apropriar também e pensarem em suas formas de 
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atualização. Um exemplo, que veremos a seguir, foi a disponibilização dos murais de avisos da 

edição anterior para que pudessem aproveitá-los ou inspirar-se neles para desenvolver suas 

estratégias de comunicação com os alunos.  

Então quem quiser, utilizar esses anúncios, como por exemplo Ana Lúcia, que 
são vários, estão mantidos. O que precisam fazer é mudar as datas. E também 
temos a possibilidade de mandar avisos sempre que identificarmos se 
preciso. Para o módulo um eu pensei em enviar três anúncios por semana. 
E o mesmo para a semana seguinte: segunda, quarta e sexta-feira. No meu 
caso estão configurados os três primeiros da primeira semana e depois eu 
farei as outras configurações, um pouco em função de suas participações 
e das dúvidas que tenham os professores estudantes (Elaine, 19/04/2018) 

 

Além disso são criados espaços de comunicação gerais, como fóruns, com vistas a 

melhorar as estratégias de comunicação entre alunos e professores durante o curso.  

Criamos também um novo espaço de fórum. Eliminamos o que tínhamos 
do ano passado e criamos um espaço de apresentação e de dúvidas para cada 
um dos módulos, mais um espaço misto para que incluam outras 
informações ou documentos que queiram compartilhar e um espaço mais 
específico para avaliação. Se querem enviar um questionário que Ana Lúcia 
vai preparar de forma mais qualitativa. Vejam o que vocês acham e se querem 
incorporar mais algum fórum, ou que queiram fazer alguma outra indicação, 
como vocês vêm?  
Chat: Está ótimo (Ligia) 
Chat: Está muito bom! (Norma) 
(Reunião de trabalho, 19/04/2018) 

 

Nesse sentido, vale observar que o grupo formador, por meio de todas as experiências 

descritas nesse estudo se constitui em revisão permanente e constante. Essa metamorfose 

possibilita que a formação seja contínua, incluindo a apropriação de recursos, atualizações 

tecnológicas, compreendendo que trata-se de uma travessia, como abordamos, um caminho 

“sem volta”, pois como aponta Lévy (2001, p. 186), “as velocidades de transformações e de 

circulação das representações dão ritmo à sua perpétua metamorfose”. 

Fico contente que gostaram do desenho e penso que essas novidades de 
configuração irão nos ajudar. Aqui temos configurado o espaço de wiki e 
vamos trabalhar em grupo e também Ligia que vai trabalhar em atividade 
de grupo e individual. Aqui não necessitaríamos acrescentar nenhum 
elemento de comunicação. Como vocês vem? Vocês acham que temos que 
fazer alguma mudança? (Elaine)  
Chat: A prova de fogo será no começo e a partir daí podemos ter ideias 
para a próxima edição (Kelly) 
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O ciberespaço e as relações de conectividade possíveis na contemporaneidade são a 

fluidez para que, conforme aponta Chartier (1999, p. 134) “é necessário reconhecer que são as 

circulações fluidas, as práticas partilhadas que atravessam os horizontes sociais”.  

Ok. Farei essas mudanças e já teremos disponível. De qualquer forma, 
qualquer mudança que vocês percebem necessárias no ambiente, nas 
aulas, fiquem totalmente livres de fazer as alterações em seus módulos e 
se identificam algo geral para o curso, compartilhamos e podemos 
também fazer essas modificações (Elaine, 19/04/2018). 

 

Portanto, podemos observar, nesta experiência, um exemplo de práticas de formação 

continuada que buscam uma renovação, uma práxis REconectiva, uma “recomposição do 

trabalho docente” (Nóvoa, 2017) nos planos individual e coletivo. No caso desta experiência 

de rede de formação colaborativa, temos ainda que destacar seu caráter internacional, que traz 

em seu bojo a possibilidade de enriquecer, de forma expandida o debate sobre a formação 

docente e, ainda, sobre as principais necessidades de ressignificação de “deslocamentos” de 

lugares, tendo presente o ciberespaço como um novo lugar no contexto social contemporâneo.  

Tal perspectiva não renuncia a identificação de diferenças […] mas desloca o 
próprio lugar da identificação, dado que já não se trata de qualificar 
socialmente corpus somados no seu todo, mas de caracterizar práticas que se 
apropriam de diferentes materiais que circulam em determinada sociedade” 
(CHARTIER, 1999, p. 136). 
 

Assim, quando Peter Burke (2016) aponta sobre a necessidade de que várias habilidades 

devem ser aprendidas na prática, compreendemos que a apropriação tecnológica e o 

desenvolvimento de uma cultura do ciberespaço necessitam de lugares de aprendizagem que 

necessariamente envolvam o sujeito em ações cuja experiência permite a apropriação efetiva 

daquele conhecimento.  

diversos exemplos de habilidades que são difíceis de explicar com palavras 
e que precisam ser aprendidas na prática, desde andar de bicicleta até 
diagnosticar uma doença ou degustar um vinho. […] O “conhecimento 
tácito” de Polanyi pode ser descrito como conhecimento incorporado, como 
foi feito por um dos principais analistas do conhecimento o final do século 
XX, Pierre Bourdieu (BURKE, 2016a, p. 40). 

 

Nossa contemporaneidade é marcada pela experiência do aprendizado, pela concepção 

de que a construção do conhecimento se dá por meio da experiência. Parece-nos pertinente 

destacar a relevância do significado que a “ação”, a “prática”, a “experiência” têm para o 

aprendizado, tomando como exemplo a experiência da Rede Virtual de Formação de 

Professores, por meio do curso Metodologias para a qualidade da educação online.  
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A análise dessa experiência nos permitiu identificar iniciativas como a da Rede de 

Formação de Professores torna-se cada vez mais relevante para responder a uma necessidade 

de formação docente continuada, considerando os avanços tecnológicos e as possibilidades de 

expansão em rede de colaboração internacional como cenário para o desenvolvimento de uma 

práxis REconectiva docente condizente com os desafios da contemporaneidade.  

Este estudo nos oportunizou refletir por meio do referencial teórico e da análise de uma 

experiência de formação colaborativa, identificarmos experiências que traduzem, em certa 

medida, uma necessidade de mudança nos processos de formação de professores, uma vez que, 

como aponta Bauman (2016) estamos vivendo um ‘estado transitório das coisas”.  

Recorremos a António Nóvoa (2017) para reafirmar a importância de revelar, por meio 

deste estudo, a necessidade de incentivar e apoiar iniciativas de formação docente que partam 

de problemas reais e de pares envolvidos com a formação docente como formadores e como 

professores, para, a partir das reais necessidades construírem de forma colaborativa novos 

caminhos para a “travessia” desse professor universitário do século XX, com demandas 

profissionais do século XXI.  

Este é o ponto central para a formação de professores, mas também para 
construir a capacidade de renovação, de recomposição das práticas 
pedagógicas. A evolução dos professores depende desse esforço de pesquisa, 
que deve ser o centro organizador da formação continuada. É assim que 
aprendemos a conhecer como professores (NÓVOA, 2017a, p. 2118). 

 

O exemplo do curso da Rede Virtual de Formação de professores pode ser considerada 

uma experiência em fase de experimentação, sem um resultado conclusivo, mas que se 

apresenta como uma resposta contemporânea aos desafios da sociedade e nos trouxe pistas 

importantes sobre como a formação de professores de forma colaborativa internacional, em 

especial, em contextos virtuais se apresentam como uma “resposta e uma nova abertura”, como 

afirma Bauman (2016), para o surgimento de novas práticas, de uma práxis REconectiva 

docente.  

A formação de professores deve criar condições para uma renovação, 
recomposição, do trabalho pedagógico, nos planos individual e colectivo. Para 
isso é necessário que os professores realizem estudos de análise das realidades 
escolares e do trabalho docente. O que me interessa não são os estudos feitos 
“fora” da profissão , mas a maneira como a própria profissão incorpora, na 
sua rotina, uma dinâmica de pesquisa. O que me interessa é o sentido de uma 
reflexão profissional própria, feita da análise sistemática do trabalho, 
realizada em colaboração com os colegas da escola (NÓVOA, 2017a, p. 
2118). 
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Essa experiência mostrou como as redes de colaboração, em especial, redes internacionais 

tem grande contribuição para o desenvolvimento de uma formação continuada de professores 

efetiva e condizente com a realidade contemporânea. Além disso, pudemos observar como uma 

rede virtual que se constitui de forma horizontal permite um desenvolvimento dinâmico e 

proativo com a participação democrática e construção coletiva de conhecimento. Percebemos, 

também, a potência da tessitura da rede e a capacidade de capilarização e expansão do 

conhecimento construído na rede de forma a contribuir para a formação docente das instituições 

envolvidas, gerando multiplicadores e novos “nós” expandindo o alcance da rede de 

colaboração.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A temática da formação de professores sempre se apresenta como algo complexo, uma 

vez que a docência tem uma raiz subjetiva e histórica “nem sempre fruto de conhecimentos 

cientificamente validados pelas estratégias acadêmicas” (CUNHA, 2010a, p. 19). Nesse sentido 

é importante reconhecer a necessidade da profissionalidade docente. O Ensino Superior se 

configura historicamente a partir da legitimação do conhecimento profissional. Temos, então, 

um grande desafio na medida em que para esses docentes os conhecimentos pedagógicos são 

pouco tiveram influência em sua formação superior. Aprende-se a ser professor na prática 

cotidiana, deixando os conhecimentos pedagógicos num segundo plano, ou seja, há uma prática 

docente distante da práxis pedagógica. Para o desempenho de sua função, o docente do ensino 

superior recorre a um “habitus”, tendo como referência experiências vividas com docentes em 

toda a sua trajetória de formação.  

Torna-se fundamental voltarmos nosso olhar para a necessidade de mudança no que 

chamamos de programas de formação continuada, uma vez que surge uma nova categoria 

docente, o professor online, que atua essencialmente em contextos virtuais de aprendizagem e 

deve possuir habilidades, competências e saberes para atuar nesses ambientes de forma a 

estabelecer uma relação dialógica com seu aluno, com vistas criar condições para que seu aluno 

se desenvolva e construa conhecimentos em numa realidade contemporânea cada vez mais 

rápida líquida e fluida (BAUMAN, 2016). 

Contudo, com o avanço tecnológico, a velocidade das transformações, educacionais e 

sociais, o ciberespaço como possibilidade de expansão das relações humanas por meio de 

recursos tecnológicos que permitem a conexão de forma instantânea, trouxe grandes desafios 

para a ação docente, em especial ao professor que não vivenciou no seu processo de ensino tais 

experiências de apropriação tecnológica.  

Cabe-nos observar como o professor pode se apropriar de tais recursos, com 

intencionalidade pedagógica, de forma que a tecnologia pode nos permitir ampliar as formas 

de conexão com o mundo e, portanto, favorecer a convergência de saberes e a possibilidade de 

aprender e compartilhar experiências em redes de colaboração virtual.  

Nesse sentido, como nos aponta António Nóvoa (2016), os recursos tecnológicos da 

contemporaneidade nos oferecem a possibilidade de concretizarmos vários paradigmas 

pedagógicos, pois temos os instrumentos tecnológicos para avançarmos na educação, 

principalmente quanto a construção coletiva e colaborativa entre professores e alunos.  

As Redes virtuais de aprendizagem surgem como um fenômeno próprio do ciberespaço 

e provocaram mudanças nas formas de relação da sociedade contemporânea. Surgem as 
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tecnologias da inteligência e o conceito de inteligência coletiva apontado por Lévy (2001), e a 

sociedade da informação e do conhecimento se expande para a sociedade da convergência e da 

conexão.  

Vale destacar que a Rede de colaboração, em especial, redes virtuais, funcionam em certa 

medida numa dimensão de horizontalidade, que permite aos sujeitos participarem de forma 

ativa nas propostas que tem um objetivo comum. As tecnologias revelam uma nova 

globalização, na medida em que no virtual, algo local ganha expressividade e escala quando 

está na rede. A realidade atual demanda sujeitos cada vez mais conscientes dos avanços da 

tecnologia e de como pode-se apropriar -se dela para uma autonomia no ciberespaço e do 

desenvolvimento de potencialidades e de novas formas de agir do contemporâneo, “não só na 

materialidade do território físico, mas também sob as novas espacialidades e temporalidades 

em que as redes digitais nos emergem (BORGES JUNIOR, 2017, p. 127). 

Procuramos nesta tese, analisar os desafios da formação docente continuada para 

professores universitários, que em sua maioria não possuem formação pedagógica, nem 

tecnológica, que se veem diante de uma nova realidade, a do professor online, ou seja o 

professor que atua prioritariamente em contextos virtuais, seja em cursos de educação online 

ou, ainda, em contextos híbridos.  

Propomos, com isso, um tipo de práxis REconectiva docente na cultura digital para 

ressaltar a relação que postulamos neste estudo acerca da conexão entre o pensamento 

complexo (Morin) e a práxis (Gadotti, Larrosa), numa perspectiva de rede de colaboração que 

permita ao docente se empoderar das novas formas de aprender e ensinar impulsionadas pelas 

tecnologias digitais. Também propomos para o professor online um olhar complexo para 

responder às demandas educacionais da contemporaneidade, pensando e trabalhando o 

conhecimento como forma de religação de saberes.  

Partimos de uma contextualização sobre o cenário contemporâneo e o desenvolvimento 

da tecnologia sob o olhar da história do conhecimento e identificamos o fenômeno das redes 

virtuais como elementos formadores de novas ações e práticas sociais que respondam à 

realidade líquida instaurada. 

Observamos, ainda, a necessidade de uma formação continuada própria do momento 

atual, da necessidade de uma práxis REconectiva docente, entendida como ação transformadora 

que implica movimento e deslocamentos durante os processos de interação e de aprendizagem 

mútua. A formação docente diferenciada provoca e permite ao professor uma práxis 

REconectiva docente, enquanto ação transformadora que reflita aspectos de uma ação + 

reflexão (GADOTTI, 2010), de modo que que permita um caminho da prática à teoria e da 
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teoria à prática e que sua práxis REconecta os saberes específicos e pedagógicos, REnova a 

ação docente, REcria conhecimentos em Rede, dando e fazendo sentido na história 

contemporânea.  

Assumimos, nesta pesquisa, que para cada época são necessários instrumentos de 

formação e de capacitação docente. Consideramos as práticas imersivas como grandes pontos 

de apoio para o desenvolvimento de programas de formação continuada em contextos virtuais 

como geradores de novas práxis REconectivas docentes em nossa contemporaneidade.  

Nossa pesquisa se dedicou a identificar o cenário do ciberespaço como lugar de 

aprendizagem, bem como estabeleceu um diálogo sobre a necessidade de que a formação 

docente continuada, em especial, para professores online, aconteça de forma colaborativa e com 

experiências horizontais de imersão.  

Para tanto, nos dispusemos a avaliar uma experiência de formação de professores em rede 

de colaboração virtual internacional, que se estabeleceu a partir de inquietações de professores 

envolvidos com formação docente em contextos virtuais de aprendizagem e que deste se 

estabeleceu como um “lugar de aprendizagem” para este grupo formador na possibilidade de 

desenvolver um curso de formação continuada Metodologias para a qualidade da educação 

online.  

Consideramos relevante nossa análise, pois esse estudo revelou aspectos importantes para 

a criação de condições de uma renovação de práticas docentes para o grupo formador e para os 

professores-alunos, que não foram alvo desta investigação. A análise da experiência do grupo 

formador sinalizou uma tendência apontada por diversos autores sobre a necessidade de que a 

profissão docente seja cada vez mais colaborativa e os saberes compartilhados. Nesse sentido, 

compreendemos que nosso estudo vai ao encontro do que António Nóvoa pontua como 

relevante para a reflexão sobre a prática docente na própria experiência de formação docente.  

A partir da análise da Rede Virtual de Formação de Professores e da concepção, 

desenvolvimento e implementação do curso internacional Metodologias para a qualidade da 

educação online, pudemos dialogar com os referenciais teóricos numa perspectiva de sinalizar 

experiências formativas entre pares, que se realizam por meio de interação e interatividades em 

ambientes virtuais que se tornam “lugares de aprendizagem”.  

A investigação sobre a experiência do grupo formador nos permitiu traçar um percurso 

sobre a importância e a efetividade das redes de colaboração em processos de formação de 

professores, da possibilidade de apropriação de ambientes virtuais de aprendizagem e, ainda de 

identificar deslocamentos em direção a novas práticas docentes, ou seja, ao desenvolvimento 

de práxis REconectiva docente nova a partir da experiência de imersão na rede de colaboração 
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e na participação no curso online em que os espaços virtuais se tornaram espaços de formação 

coletiva. 

Um aspecto relevante que foi identificado se refere a forma democrática como a rede se 

estabeleceu e como os membros participaram de forma livre. A horizontalidade ficou evidente 

num “lugar” fora das instituições, que muitas vezes, funcionam de acordo com hierarquias e 

cargos e, nem sempre, se tem resultados produtivos. Pudemos comprovar que a rede funciona 

sem uma estrutura de cargos, que permite aos participantes colocarem suas opiniões, 

concordâncias e discordâncias de forma mais livre. A rede conta com lideranças, que ao longo 

da experiência também vão se alternando, mas pudemos observar um clima de colaboração, 

participação e respeito pelo outro livre de hierarquias de cargo. O grupo trabalhou com 

professores gestores, tutores EaD, designers instrucionais e até um reitor de uma das 

instituições. Nos relatos analisados e trazidos para esse estudo não há menção qualquer sobre 

cargos ou poderes sobre a experiência que estava sendo construída de forma coletiva, por isso 

constata-se a horizontalidade da rede.  

Os limites não impediram a realização do curso, mas demonstram como alguns países 

como Brasil ainda necessitam de desenvolvimento como, por exemplo, a potência da internet e 

da possibilidade de conexão. Nesta experiência o Brasil apresentou os maiores problemas de 

conectividade durante as reuniões de trabalho do grupo.  

Outro aspecto importante a ser destacado de ordem estrutural são as demandas de língua 

– o curso foi oferecido em dois idiomas, espanhol e português – o que implica em uma parceria 

efetiva internacional, que demandou grandes esforços para que se conseguisse montar o curso 

de forma que todos os alunos pudessem compreender os dois idiomas. Ainda, organizar os 

horários para as videoconferências síncronas tornou-se um desafio, pois com 4 fusos horários 

diferentes, a ideia era de que fosse viável para todas as instituições participantes. Também foi 

uma etapa vencida devido às características de ruptura da tecnologia com relação à linearidade 

do tempo e presencialidade do espaço, a ubiquidade é valorizada e aproveitada.  

O empenho e compromisso do grupo formador – que vislumbrava uma experiência rica 

internacional – garantiram o “sucesso” da experiência e a reedição do curso em outras 2 versões 

revisadas e reorganizadas são pontos altos da experiência pesquisada. Não podemos, portanto, 

afirmar que o resultado seria o mesmo para qualquer rede de colaboração, principalmente 

porque mesmo esta Rede Virtual de Formação de Professores apresentou ao longo das três 

edições momentos de fragilidade, principalmente com relação à constância e participação nas 

reuniões de trabalho e nas atividades desenvolvidas.  
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Salientamos que a própria estrutura de rede de colaboração, embora possua objetivos em 

comum, a fragilidade da experiência também se revela como algo líquido e fluido, como a 

própria sociedade em que vivemos. Portanto, consideramos que são necessárias, ao menos 

algumas regras e deveres para a participação em redes de colaboração, com alguns mecanismos 

que permitam, minimamente, a existência e permanência da rede de colaboração.  

A análise qualitativa desta experiência de formação continuada de professores, revelou, 

ainda, a possibilidade de desenvolvimento pessoal dos professores formadores, os diálogos 

revelaram a apropriação de conhecimentos, de recursos, o desenvolvimento de materiais 

didáticos e de soluções para problemas reais enfrentados em suas instituições e países e que 

trazidos para o grupo se transformava em estratégia pedagógica para o desenvolvimento do 

curso de formação. 

Recorremos a António Nóvoa (2017) para reafirmar a importância de revelar, por meio 

deste estudo, a necessidade de incentivar e apoiar iniciativas de formação docente que partam 

de problemas reais e de pares envolvidos com a formação docente como formadores e como 

professores, para, a partir das reais necessidades construírem de forma colaborativa novos 

caminhos para a “travessia” desse professor universitário do século XX, com demandas 

profissionais do século XXI.  

Diante das considerações feitas, entendemos que esta pesquisa pôde apresentar a 

problemática da formação docente sob uma perspectiva contemporânea, buscando elementos 

que pudessem impulsionar o que denominamos de práxis REconectiva docente enquanto ação 

transformadora e, lançamos um olhar especial para a formação do professor online. Como meio 

de desenvolvimento desta forma de capacitação docente apresentamos uma experiência de 

colaboração em rede virtual internacional, como um exemplo de iniciativas que se apresentam 

em nosso cenário educacional e que, por propiciarem experiências de imersão, consideramos 

mais adequadas às necessidades atuais de formação continuada de professores para contextos 

virtuais de aprendizagem.  

Não temos a intenção nesse estudo de generalizar resultados quantitativos sobre a 

experiência da Rede de Colaboração por parte dos alunos que participaram das edições que 

foram analisadas pois trata-se de uma experiência única, porque quando trazemos o conceito 

de rede temos que ter a clareza de que a sua trama e nós são sempre únicos. Este estudo poderá 

ser desenvolvido em outra ocasião, embora, em alguns momentos, os diálogos entre os 

professores revelam que a experiência foi bastante positiva.  

Nossa contribuição concentra-se na busca de conexões e interseções, limites e 

possibilidades para uma nova “recomposição” das práticas docentes, com a apropriação dos 
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instrumentos necessários para a realização das ações de aprendizagem com intencionalidade 

pedagógica, face a cultura da conexão. 
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ANEXO I 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS NA ÍNTEGRA 

 

1. Participantes: Alexandre (Espanha), Ana Lúcia (Brasil) e Ricardo (Colômbia) 

Duração: 22:24. Transcrição e tradução nossa.  

 
 

Reunião inicial do grupo de formação de professores. 

Primeira proposta de fazer uma palestra com professores em maio. Foi enviado por e-mail 

algumas propostas de tema.  

Alexandre: Estamos pensando em fazer um evento para discutir uma temática sobre a formação 

de professores, mas para mim é mais importante que possamos criar esse momento de 

compartilhamento entre professores sobre suas necessidades, suas inquietudes, que são 

parecidas para todos nós, cada um de seu país.  

A proposta inicial era fazer uma conferência com 4 palestrantes.  

Ricardo sugere que se faça um curso com 4 professores em 4 semanas.  

Alexandre oferece a plataforma da X para utilizar o curso.  

Ana Lúcia diz que não tem fôlego para organizar sozinha um curso. Se tiver ajuda poderia 

avançar para uma proposta de curso.  

A ideia de um curso pode ter impacto porque é algo que não se acaba na própria 

videoconferência.  

Necessário compartilhar com distintos professores sobre chaves a formação online.  

 

Alexandre: aquilo que acontece na videoconferência e existem muitas e o que acontece é que o 

que se passa na conferência é que ouvimos por alto e depois no dia-a-dia nos esquecemos, e a 

reflexão num curso nos obrigaria a aprofundar um pouco mais. Também penso que não 

precisamos ter tantos professores. Agora neste grupo somos cinco instituições que estamos 

participando. Eu imaginaria 3 ou 4 professores de cada instituição participariam do curso e que 

nos serviria para planejar um debate, uma interação que seria interessante.  
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Ana Lúcia: minha preocupação é se temos como preparar todo o material de curso até maio. Se 

alguém me ajuda, podemos colocar de forma mais concreta, organizar um cronograma.  

 

Alexandre: de nossa parte podemos disponibilizar tempo e esforços para concretizar isso. 

Também se você me diz “olha estava pensando em um professor para falar de determinado 

tema” você nos informa e incorporamos o professor dentro do curso. O mesmo com outros 

participantes. Creio que podemos tentar organizar o curso!  

 

Para a organização do curso, se pensa num calendário para início de junho para que se tenha 

mais tempo para organizar o curso.  

 

Alexandre: penso que podemos compartilhar como você disse, os temas, as datas, quantos 

participantes esperaríamos de cada instituição, a plataforma e fazemos uma proposta.  

 

Ana Lúcia: ok. Sim. Sim. Hoje à noite eu posso compilar o que conversamos e envio por e-mail 

para todos. Podemos pensar em tentar definir melhor até o final da semana a estrutura do curso.  

 

Alexandre: Ok vamos definir duração de 1 mês, horas de dedicação dos professores eu cacularia 

15 ou 20 não muito mais porque senão não seguirão... Creio... Dentro desse mês 4 

videoconferências e a quem encarreguemos de definir as atividades das pessoas que 

participarão. Colocamos um espaço para a plataforma, mas estarei encantado se utilizarem a 

plataforma de X ou qualquer outra porque também nos serve de experiência. E também 

colocamos nomes de possíveis palestrantes e os teríamos de cada instituição. O que vocês 

acham?  

 

Ana Lúcia. Ok. Eu escrevo tudo isso hoje no e-mail e aí podemos ir definindo detalhes.  

 

Ricardo: Estou perguntando porque se estamos convidando um professor para dedicar 15 horas 

em um módulo, como faríamos para ter o seu reconhecimento econômico para se dedicar a este 

trabalho? Estou pensando que poderíamos ter 50 alunos, o que seria um exercício interessante 

e que cada universidade pudesse se ocupar de um módulo.  

 

Alexandre: Sobre os 50 participantes estou de acordo. Sobre a questão de custos, penso que 

temos que pensar quem pode assumir tais custos em suas instituições. Porque se agora teremos 

que ter um pressuposto, se vai haver algum investimento por cada instituição, creio que vamos 

fracassar no objetivo. Se peço a um professor que participa numa palestra ou que trabalha num 
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módulo tenho mais fácil do que incluir um empenho e terei que pedir uma série de aprovações. 

Não sei como é nos casos de vocês.  

 

Ana Lucia: sim, era o que eu ia dizer, pois se eu precisar de inúmeras aprovações institucionais 

terei aqui problemas. Gostaria mais de trabalhar livremente com a cooperação dos professores. 

Podemos dar-lhe uma certificação que para o professor é importante.  

Alexandre: Podemos então, para a certificação expedir um documento com o nome do 

seminário e como um curso piloto interuniversitário de professores. Digo isso porque as 

implicações são menores e tentamos organizar e definir o curso de forma que cada um possa 

participar de forma que o peso não recaia sobre somente uma das instituições.  

Ana Lúcia. Sim, concordo. Podemos definir isso um pouquinho melhor até o fim da semana. 

Porque eu, por exemplo, posso falar com alguns professores e conversar com alguns superiores 

aqui.  

Ricardo: Penso que podemos começar enviando o comunicado para as instituições participantes 

que definem cada uma como podem colaborar apresentando uma proposta de tema a partir de 

sua expertise e apresenta um professor para administrar esse tema. Temos que ter em conta que 

é um curso virtual e temos que ter materiais e um administrador do curso. Vamos ter que 

desenhar as atividades, os materiais e isso deve levar a um maior trabalho.  

Alexandre: o tema de recursos, precisamos ver o que temos disponível e o responsável de cada 

módulo pode ver, o tema do desenho de cada atividade eu penso que é fundamental. Não será 

curso se não propomos atividades e não será reflexão se nada compartilhar e se aventurar 

de alguma maneira a encontrar solução para problemas. Portanto, eu creio que este esforço 

em desenvolver atividades temos que fazê-lo, mas penso que ao final estamos tão acostumados 

a ele e se participam 4 ou 5 professores estamos pedindo o esforço de desenhar uma semana de 

curso eu creio que não é tão grande o esforço. 

Ana Lúcia: Bom eu vou organizar essas informações e vou ver se consigo logo algumas dessas 

definições que Ricardo tem colocado.  

Ricardo: eu quero ser desde este momento muito claro que me comprometi em participar de 

diferentes temas dos grupos que surgiram no seminário e neste momento não teria um professor 

da minha universidade que pudesse assumir um módulo. Mas poderia convidar alguns 

professores que poderiam participar do projeto como estudantes.  

Alexandre: Sem problemas. Eu creio que vamos falar com cada um e respeitar cada momento 

e se podemos fazer, faremos. Entendo que Ana Lúcia nos enviará as informações, proporá temas 

e proporemos pessoas e de que forma participaríamos e sobre isso montamos um primeiro curso 

e vivemos um pouco essa experiência.   

Ana Lúcia: ok. Penso que até o final da semana finalizamos, ao menos, o corpo do curso.  
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Problemas: Ana Lúcia teve problemas 2 vezes de acesso e ficou fora por 5 minutos.  

Chat:  

Ricardo: Olá Ana. O que acontece é que temos que definir se é um curso, com atividades, 

material e todo mais em formato virtual ou somente uma conferência.  

Ana Lúcia: compreendo.  

Ricardo: Se somos 5 universidades podemos dizer que se possa abrir 10 vagas para cada 

universidade. Um primeiro curso com 50 alunos é um bom número. Façamos então uma 

convocação entre as universidades participantes, vemos quem se oferece para administrar cada 

módulo ou tema.  

Claro, porque se enviam atividades (tarefas) esperam feedback (respondendo a Alexandre).  

Excelente, obrigada.  

 

2. Participantes: Américo, Ana Lúcia e Alexandre.  

Duração 30 minutos.  

 

 
 

Alexandre: Ana Lúcia havia feito uma primeira proposta de um tema que poderiam trabalhar 

da Universidade MK e logo Ana Lúcia se que quiser te explica melhor. Eu poderia fazer uma 

proposta sobre trabalho colaborativo e dinâmicas de trabalho em grupos de estudantes, mas se 

você pensa em algo mais interessante podemos mudar. Ricardo disse que de sua parte estaria 

interessado em que alguns professores de sua universidade como ouvintes, mas que nesse 

momento não se via propondo um palestrante. Então estamos na expectativa de buscar mais 

dois palestrantes para completar as quatro semanas de curso. Se decidimos os temas que faltam 

eu proponho novos palestrantes, mas para que seja um trabalho conjunto e cooperativo 

pode ser, creio que quanto maior a diversidade que tivermos será melhor. Ana Lucia se 

quer explicar um pouco melhor qual seria a sua proposta de tema que enviou por e-mail... 
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Ana Lúcia: Falo em português amigos. Espero que me compreendam. Eu fiz uma parceria aqui 

com a Faculdade de Educação e eu e mais dois professores pensamos em falar do tema da 

afetividade nas comunicações online. Para entender, essa é uma questão que aqui no Brasil tem 

sido muito discutida essa aproximação afetiva dos alunos, a motivação com os alunos a partir 

da mediação do professor e do tutor, nos casos em que temos essas duas personagens. Então a 

ideia era uma conferência inicial com os nossos professores, disponibilizar alguns textos para 

leitura, um debate, para experimentarem as ferramentas de fórum e chat. Do ponto de vista 

institucional a gente conseguiu esse ok, esse apoio. Nossa ideia é que a gente vá utilizar 15 

horas para desenvolver esse módulo. E a minha ideia é que como o Ricardo sugeriu que fosse 

junho, acho que eu propus – Alexandre me corrige se estiver errada – mas propus de 2 a 22 de 

junho. Cada grupo com uma semana de participação. Pensei também que se nós não 

conseguirmos quatro temáticas, poderíamos trabalhar com três, em três semanas e a última 

semana, a quarta semana, podemos fazer um grande fórum de debate, avaliação, do que foi 

proposto nas outras três semanas.  

Alexandre: Para mim parece perfeito Ana Lúcia, mas a única coisa que me recordo de nossa 

última reunião é que havia me esquecido é que a carga total do curso para os participantes seria 

de. Umas. 20 horas, portanto, umas 5 horas por semana.  

Ana Lúcia: Não, não. Eu tenho 3 professores com 15 horas, eu tenho 45 horas disponíveis para 

o trabalho. O módulo tem 20 horas, mas eu tenho 3 professores que podem trabalhar 15 horas. 

Eu tenho uma força tarefa maior. Por isso que eu propus que se nós não conseguirmos 4 

módulos, eu com esses professores podemos fomentar essa última semana de debate. Entende? 

Alexandre: Sim. Mas é que eu inicialmente pensava em 20 horas de dedicação total.  

Américo: Entendo que o que Ana Lúcia esta propondo e Alexandre ...  

Alexandre: Américo, deve haver algum problema. Não te escutamos. Até pouco te escutávamos 

perfeitamente e agora não.  

Américo: Vou ver... agora me escutam?  

Ana Lúcia: Agora sim. 

Américo: O que eu penso é que é um tema de tradução Alexandre. O que Ana Lúcia está 

dizendo é que se não conseguimos uma quarta semana, temos 15 horas em total. Não é assim 

Ana Lúcia? 

Ana Lúcia: Não. São 20 horas.  

Américo: 20 horas, sendo 5 por semana certo? 

Alexandre: seria 5 horas por semana para que todos possam seguir. Ao final, as 

videoconferências são 2 horas e 3 horas para as outras atividades. Se propomos muitas horas a 

mais aos professores que vão participar como alunos não sei se vão concluir. Penso que 5 horas 

por semana são bastante acessíveis.  
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Ana Lúcia: Me desculpe, inclui na minha fala as horas de preparação dos professores. Porque 

nós vamos preparar antes as atividades. Com os participantes são cinco horas por semana.  

Alexandre: Américo, temos até o momento esses dois temas que vemos como nos encaixamos, 

uma semana falamos de linguagem emocional e a relação com os estudantes online. Outra 

semana de trabalho colaborativo. E não sei se você se apresentaria para oferecer um palestrante 

a mais e uma temática para a terceira semana. Como você vê?  

Ana Lúcia, creio que Américo teve um problema de conexão. (aguardam uns minutos) 

 

Américo: Outra vez me escutam?  

Alexandre: Agora sim! 

Américo: Agora me desconectou o cabo do computador…hehehe.... Eu te escutei bem. Seria a 

primeira semana sobre afetividade e comunicação online, a segunda semana sobre trabalho 

colaborativo e para nós seria então a terceira semana. Nós aqui na Universidade temos um curso 

de capacitação docente para professores, mas sobretudo, um curso de “introdução” com  

imersão. Quando temos um professor para os cursos presenciais o capacitamos para que ele se 

torne um professor online numa disciplina. Então se faz um curso mais de imersão. Vocês 

estão trazendo temáticas um pouco mais avançadas. Eles já são professores online? Mas se me 

dizem como é o trabalho colaborativo e trabalhar as comunicações online me parece um pouco 

mais avançado.  

Agora, se querem que eu fale com meus pedagogos, com as pessoas que trabalham com 

educação aqui, que desenhemos algo que seja uma introdução a educação online ou alguma 

temática mais pontual de um tema mais avançado. O que vocês acham?  

Ana Lúcia: Eu penso que você poderia pensar numa introdução como você falou, própria o 

tema de Alexandre na segunda semana porque envolve o trabalho colaborativo e algumas 

dinâmicas e a temática da afetividade poderia ser a última. Não sei o que vocês pensam?  

Alexandre: Eu creio o que você aponta Américo nós também teremos esse modulo de 

introdução e boas-vindas para os professores que participam pela primeira vez, mas a ideia 

seria fazer um curso ou um seminário de trabalho de aperfeiçoamento para professores 

que estejam atuando em formação online. E portanto, seja possível aprofundar e 

compartilhar conhecimentos e experiências em cada uma das áreas. Eu creio que aí dentro 

de alguns espertos que você tenha poderia propor um tema. Um dos temas que considero 

importante seria “avaliação por competências”, por exemplo. Porém creio que nesta fase o 

importante é gerar um espaço de aprendizagem e debate, de reflexão e de conhecimentos 

mútuos entre professores que se dedicam à formação superior online, em distintas partes 

do mundo. Portanto, não sei se é tão importante falarmos de competências, avaliação ou de 
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“qualquer coisa” que alguém já se dedique em termos de formação de professores online 

que possa compartilhar. 

 

Américo: Vou considerar esse de competências. Vou conversar com meu grupo de professores 

para ver quem poderia trabalhar nisto. Outro tema poderia ser da qualidade creditada por 

instrumentos de avaliação oficiais. Falar um pouco sobre quais são os modelos de qualidade 

acadêmica para cursos online. Falar um pouco sobre quais são os desenhos que as matérias 

devem ter num ambiente online, que características particulares devem ter. Também poderia 

ser um tema a ser discutido, o que vocês acham?  

Alexandre: Sim, penso que bem. Mas que seja uma perspectiva do desenho de modelos de 

matérias e disciplinas, para que seja interessante para o professor.  

Américo: Não sei se conhecem quais são os requisitos básicos para uma rubrica do desenho de 

uma disciplina? Onde se especifica uma rubrica, em que aquele desenho precisa unir todos os 

modelos de qualidade para que aquele curso ou disciplina tenha critérios de qualidade que 

emanem credibilidade.  

Alexandre: Parece perfeito para mim, e você Ana Lúcia, o que acha?  

Ana Lúcia: Sim, para mim creio que cai bem.  

Alexandre: De toda forma Américo pode fazer dessa maneira: converse com sua equipe de 

professores que pensa que poderiam participar, ou seja, que poderia moderar ou liderar esse 

módulo durante essa semana e nos faça uma última proposta do que dissemos hoje. Então, 

deveríamos somar uma ementa, eu creio que alguns parágrafos sobre cada um dos temas. Seria 

uma pequena apresentação do curso, dizemos curso ou dizemos seminário, como acharmos 

mais interessante e creio que havíamos dito de oferece-lo de forma gratuita a 5 ou 6 pessoas de 

cada instituição participante, me recorda Ana Lúcia.  

Ana Lucia: Sim eram 8.  

Alexandre: Ok. Sete a oito de cada instituição. Então destas perspectivas nós oferecemos nossa 

plataforma virtual e se falta algum apoio para a elaboração de conteúdo. Cada um de nós coloca 

as suas propostas pedagógicas com seus professores e suas expertises em cada temática e o 

curso ou seminário é gratuito para os participantes de nossas instituições e fazemos depois uma 

avaliação daquilo que apresentamos e depois compartilhamos em outras edições como 

grupo de professores que se dedicam à formação online em distintas instituições. Eu creio 

que pode ser interessante.  

Américo: Sim até poderia, se trabalhamos corretamente Alexandre, poderíamos até gerar uma 

publicação acadêmico de colaboração, um artigo mais acadêmico em colaboração. Primeiro 

desenhamos o curso de 20 horas, porém se com o tempo, vemos resultado, provavelmente 

poderia gerar algo acadêmico neste tema de compartilhar experiências de formação.  
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Américo: Eu tenho uma pergunta para vocês dois: disseram que a ideia é termos uma 

conferência. Se entende que o curso será síncrono? O palestrante deverá estar numa sessão de 

duas horas?  

Alexandre: Não, a ideia seria uma conferência inicial no início da semana, no qual os alunos 

podem participar de forma síncrona ou poderá assistir depois de finalizado pois terá a gravação 

disponível. E uma hora de encerramento no final da semana para que realizem um debate ou 

alguma atividade que tenha sido proposto pelo palestrante.  

Américo: E como organizamos os horários? O tema de ajuste dos fusos horários vai 

complexo não?  

Alexandre: Como pensam um horário como esse que estamos agora ou um pouco mais tarde? 

Nós cremos que seria possível. Nós aqui estamos como seis e meia da tarde, entendo que vocês 

estão entre dez e doze horas da manhã, é isso? Se para vocês está bem esse horário ou se temos 

que atrasar umas quatro horas, sendo como dez e meia em Espanha, não teríamos problema, 

porque entendo que os professores online estão acostumados que qualquer horário é bom, 

e algo que se passa por volta das nove da noite não interfere em sua atividade diária. Portanto, 

de nossa parte não seria problema e sempre haverá a possibilidade se alguma das conferências 

não se pode assistir síncrono, pode-se fazer depois e ver a gravação. Talvez seja mais 

interessante participar síncrono, pois podem ir lançando perguntas no chat e pode se algo 

mais interativo.  

Américo: Outra dúvida: se planeja fazer uma avaliação, ou seja, uma qualificação para os 

professores que façam o curso ou simplesmente será inscrito.  

Alexandre: Eu creio que quando falo de debate ou de atividades é para ajudar as pessoas 

que participam a fazer algo e a participar ativamente do programa e creio que sim, isso é 

avaliado ou pelo menos ter participação creditada no curso e, portanto, certificar quem 

participar do curso, como um mínimo que podemos definir. Penso que é assim que podemos 

fazer. Se isso leva a uma qualificação numérica ou não precisamos pensar para definir a 

pontuação de cada atividade que sejam mais ou menos adequadas para avaliar. 

Américo: Por isso fiz a pergunta. Para que na hora em que for conversar com os pedagogos 

para que eu possa dizer a eles como vamos avaliar. Se são 8 por instituição, quantas instituições 

somos?  

Alexandre: Neste momento somos as instituições apontadas neste grupo de trabalho. Uma vez 

que avaliamos os resultados, podemos compartilhar – e veremos como – com as outras 

instituições. Mas a ideia é que trabalharemos com os que estão inscritos neste grupo de trabalho. 

A ideia é que em junho realizamos o curso, em julho fazemos uma avaliação e na próxima 

edição do seminário em outubro compartilhamos as experiências e as conclusões e aí será 

quando – se for o caso – nos pedirão outras edições do curso.  
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Ana Lúcia: Eu vou pensar numa mínima estrutura para que nós coloquemos os apontamentos e 

a proposta um pouco mais concreta e eu mando por e-mail para que a gente discuta para 

fecharmos a proposta? 

Alexandre: me parece perfeito e assim damos um pouco de tempo a Américo para que converse 

com sua equipe para concretizar essa parte da proposta e eu também envio uma descrição do 

que se decidiu, com os objetivos, conteúdos e atividades no âmbito da temática do trabalho 

colaborativo com os alunos e vamos construindo essa proposta do curso.  

Ana Lúcia: Perfeito. Sobre a certificação em parceria eu conversei na Faculdade de Educação 

e eles precisariam de algum detalhe. Podemos pensar nessa certificação coletiva? Vocês 

acham que conseguimos sem muita burocracia, de uma maneira simples?  

Alexandre: para nós pode ser simples e creio que seja atrativo também para as pessoas que 

participem como palestrantes e participantes no curso e no seminário e o vivam como algo 

importante. Para mim seria um risco que fizéssemos um piloto e ninguém acredite que 

tenha valor o que estamos fazendo. Eu creio que propor a professores distintos de nossas 

instituições, que já tem uma experiência, e que vão poder aprofundar temas-chave da 

formação online e que isso vai estar certificado, creio que isto vai lhes dar mais valor e 

nos permitirá que o resultado seja de maior qualidade do que se não o fazemos. Não sei o 

que pensam?  

Américo: Para mim também é algo muito sensível. Fazer um curso de 20 horas a autorização é 

muito sensível dentro da universidade. Se fosse algo de 100 horas, temos um diploma aqui no 

México é complicado. Mas fazer um curso, curso, facilmente podemos tramitar.  

Ana Lúcia: Perfeito. Falamos quando então? Vamos pensar uma nova data?  

Alexandre: Olhemos o calendário. Se estamos falando de fazer o curso em junho, a princípio 

de maio deveríamos ter uma informação completa do curso para podermos divulgar aos 

professores que irão participar. Eu creio que estaria bem daqui uns 15 dias podermos nos 

encontrar, nem que seja brevemente, com a ideia bem definida por parte das três instituições. 

Américo, como vê de sua parte?  

Américo: Me parece bem. Perfeito.  

Ana Lúcia: Fica para 12 de abril, no mesmo horário? 

Alexandre: Fabuloso! Fixamos para 12 de abril no mesmo horário. Antes compartilhamos as 

informações que cada um tenha de suas proposições nos módulos e no dia 12 comentamos o 

que seja necessário.  

Alexandre: Entendemos Ana Lúcia que você organiza um pouco essa estrutura inicial e vai 

agrupando a informação que te passamos, certo?  

Ana Lúcia: Sim, sim, isto mesmo.  
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Alexandre: De momento misturamos espanhol e português tranquilamente para que seja 

um documento de trabalho. Creio que vamos nos entender bem. Depois, para a versão 

final, faremos uma única tradução. Penso que isso facilitaria um pouco do trabalho.  

Ana Lúcia: Perfeito. Alexandre, só uma questão. Nosso módulo, pensamos em fazê-lo em 

português. Tudo bem? Porque nossos professores vão assistir em espanhol, então 

pensaremos uma linguagem mais simples, mais tranquila. Se tivermos os textos em outra 

língua, em inglês ou espanhol. Vamos fazer essa ponte, mas não temos tempo nem dinheiro 

para fazer toda a tradução para o espanhol.  

Alexandre: Para mim um português parecido com o seu é perfeito! Creio que se pode fazer 

assim. Américo como vê? 

Américo: Eu creio que se é falado em português é melhor ter um power point em espanhol 

ou em inglês ajuda a seguir a conversa.  

Ana Lúcia: ok.   

Américo: Porque eu te entendo perfeitamente, mas se é uma sequência, uma hora de fala em 

português provavelmente as pessoas se distraem...  

Ana Lúcia: Sim, mas com o power point penso que é possível. Posso falar com os professores.  

Alexandre: Aí nós também podemos ajudar fazendo a tradução de forma colaborativa. 

Américo: Lendo em espanhol e escutando em português, creio que seja possível.   

Problemas:  

Américo teve problemas de conexão e áudio.    

 

3. Grupo formação de professores – videoconferência  

 

 
 

Alexandre: 

Um curso em que participam outras universidades. Para facilitar a certificação que cada um 

certifique sua universidade.  

Américo: uma certificação com 4 assinaturas, cada um de sua universidade.  

Américo irá conversar com a equipe sobre a formação.  
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Discussão sobre o título. Muito diverso. Concretizar o nome. Melhorar o título. Estava muito 

genérico.  

Compartilhando sobre a estrutura dos cursos.  

MK trabalha 2 videoconferências e 2 leituras e um fórum.  

X atividade colaborativo.  

Nesta reunião se pensa em uma proposta de validação dos certificados. X fará a certificação e 

coloca os logos. E entregam os certificados em outubro.  

Há uma discussão sobre o título do curso, pois no Brasil, na Espanha e México, tem significado 

diferente.  

Alexandre pede a Ana Lúcia que contate Pedro da Universidade de Évora para oferecer o 

módulo 4.  Uma semana para Pedro enviar a proposta.  

Próximo encontro para 03/5.  

Problemas de conexão no Brasil. Ana Lúcia perdeu 3 vezes a conexão.  
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4. 2ª. Edição do curso.  

 

 

 

 

 

 

 

Participantes: Ana Lúcia (Brasil), Elaine (Espanha), Américo (México), Emerson (Argentina), Ligia 

(Argentina), Norma (México), Ricardo (Colômbia) e Vera (México)  

Duração: 51 minutos 

 

Ana Lúcia: Peço desculpas pelo meu portunhol. Luciana que nos acompanha poderá ajudar 

caso algo que eu diga não seja compreendido. Estou muito contente por iniciarmos esse grupo 

para a segunda edição do curso de formação de professores. Temos alguns pontos que 

gostaríamos de compartilhar com todos para abrir a discussão do que podemos fazer em termos 

de projetos. A primeira ideia é que se todos estão de acordo, realizarmos uma segunda edição 

do curso Curso Metodologias para a qualidade do ensino superior online, com revisão da 

metodologia e acrescentar o módulo 4 que poderia ser uma oportunidade para que as 

universidades que começam esse ano conosco possam contribuir com a oferta de um módulo 

específico que podemos pensar juntos e podemos agregar ao que já existe. No ano passo 

passado em que o curso teve duração de quatro semanas, para nós foi muito curto, os professores 

não tiveram oportunidade de realizarem as atividades efetivamente. Então pensamos que 

poderíamos fazer um curso com seis semanas e a metodologia poderia ser mudada para uma 

videoaula gravada de 20 minutos, atividades de leitura e fórum e chat, dependendo de cada 

proposta por, como uma wiki por exemplo, enfim uma atividade conjunta e uma 

videoconferência de encerramento do módulo.  

Os temas que trabalhamos no ano passado, propomos também uma mudança na ordem de 

oferta. Então teríamos: 1. Estratégias de aprendizagem colaborativa (X em espanhol), 2. 

Lenguaje emocional: interface com docências em linea (MK – em português) e 3. 

Desenvolvimento de conteúdos educativos com base em modelos de qualidade (Z – espanhol) 

e 4. A definir. Além disso, todos os participantes deste grupo poderiam inscrever professores 

para participar como alunos. Pensamos com Alexandre que esta é ainda uma proposta piloto 
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e que necessitamos de um pouco mais de elementos para que seja um projeto que podemos 

ampliar, então pensamos que não devemos mais de 50 participantes. E que eles tenham 

participação efetiva. Ou seja, quando convidamos os professores, que eles possam realmente 

participar da proposta de forma efetiva.  

Tenho também uma proposta de calendário para que vejam se é possível, pensando na revisão 

dos conteúdos e do módulo que necessita de criação, com início em maio. Podemos pensar nas 

datas de início e fim ou se pensam em outro calendário. No Brasil temos um problema que julho 

temos férias. Precisamos verificar se temos um calendário que seja interessante para todos. 

Vou falar tudo para que compreendam a proposta e depois podemos falar ponto a ponto.  

Então essa é a primeira ideia do grupo. Mantemos a segunda edição curso, com os que se 

agrupam e fazemos uma segunda edição do que já existe.  

Paralelo a isto estamos com Alexandre e com Américo que podemos avançar um pouco mais 

nesta proposta de curso. Temos um projeto de desenho de um curso mais completo, de 60h. 

Continuamos com as 3 instituições: MK, X e Z e outras queiram incorporar-se para pensarmos 

neste curso um pouco mais complexo, trabalhar habilidades e ter um perfil de curso para 

trabalharmos em nível internacional. Não necessariamente vamos este ano já implementar, mas 

temos que nos dedicar a fazer um projeto de curso bem delineado para estruturar a parceria 

deste curso.  

E, por fim, a terceira proposta, se somos muitos neste grupo, podemos pensar que desta 

discussão, deste curso que vamos propor o desenho, pensamos que poderíamos organizar um 

livro de boas práticas em educação online e artigos com experiências de sucesso das instituições 

participantes. Era uma ideia que falava com Elaine que pode explicar melhor também, mas a 

ideia era organizarmos uma publicação com diversas experiências das várias instituições para 

traçarmos um cenário do que se faz e do que se pensa educação superior online das diversas 

instituições que trabalham com a educação online. Isto era o que eu gostaria de propor para este 

ano de trabalho e por fim o último slide trata de uma questão muito organizativa que é 

definirmos o cronograma de encontros mensais para o grupo e gostaríamos de saber quais 

instituições teriam interesse em aderir e em quais iniciativas, porque podemos fazer grupos 

menores que se comunicam durante o mês para trabalhar e este grupo maior em que 

compartilhando o que estamos fazendo. Agradeço a todos e vamos discutir esses pontos e claro, 

se houverem outros pontos e outras sugestões, peço que façam.  

 

Américo: Penso que a partir da experiência que tivemos no ano passo podemos aprender 

e melhorar o que construímos. Eu penso que temos uma grande ideia nas mãos e creio 

que pode funcionar muito bem. Mas temos que o índice dos professores que terminaram 

nosso curso foi muito baixo e penso que foi porque não fizemos uma série de passos que 
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me parece que este ano podemos fazer muito melhor. Vocês sabem de educação muito 

mais que eu! Eu sou economista que trabalha com educação online. Penso que podemos 

planejar e organizar e homologarmos juntos as atividades e os planos de ação dos quatro temas 

que vamos trabalhar no curso. Se organizarmo-nos para fazer um plano com a mesma carga de 

atividades com uma mesma dinâmica, os professores estarão muito mais próximos. Penso que 

precisamos definir como é esse desenho pedagógico para que os professores que convidemos 

não tenham mudança de ritmo de uma semana para outra. Por parte de Y, teremos que 

convidar os professores de uma maneira mais formal. Faltou-nos convidá-los de uma 

maneira mais formal, pois não participaram durante todo o curso, pois gostaríamos que os 

professores tivessem feito essa experiência de aprendizagem. E terceiro tema, talvez seja um 

problema mais do México do que da América Latina, mas não estamos acostumados com 

o Português. Portanto, para nossos professores custou muito trabalho seguir o módulo que era 

em português. A mim gostaria, já que é internacional, que tivesse vários idiomas, mas 

precisamos encontrar uma forma para que quem não está acostumado com português 

nem inglês tenha a capacidade de continuar avançando no módulo. Eu gosto da ideia, 

penso que podemos melhorá-lo e pela experiência que tivemos no Chile de apresentar isso, 

creio que os colegas estão muito motivados. Temos algo muito bonito, muito importante! 

Que podemos melhorar em muitas coisas.   

Ana Lúcia: Américo vamos pensar, na revisão concordo, que podemos melhorar em termos do 

idioma em português, mas quando iniciamos nossa proposta, tínhamos dois textos, um em 

espanhol, um texto em português que se complementavam e as lâminas estavam em espanhol. 

Podemos manter isso e pensar em alguma alternativa para todos possam compreender. Estou 

de acordo com você também. E se temos em inglês o quarto módulo, poderia ser um desafio 

para nós também.  

Norma: Olá, como estão? Bom dia a todos. Me parece muito interessante a proposta. Gostaria 

de falar sobre o quarto tema ou módulo como vamos chamar, vendo como trabalhamos os 

outros três módulos, me parece uma opção viável trabalhar sobre os ambientes virtuais. Nossa 

experiência nos diz que nossos professores são muito bom em conteúdo, mas no momento 

em que vão organizar seus conteúdos num ambiente LMS, as vezes isso lhes custa muito 

trabalho. Então que transformem um conteúdo de aulas presenciais em um pdf e 

considerem isso como um curso online, estamos muito atrasados se pensamos assim em 

relação ao que é um curso online. Penso que um tema muito interessante que podemos 

abordar seria eleger algumas ferramentas que nos pareçam fundamentais para cursos 

online e proporcionar esse último módulo de forma que experimentem essas ferramentas. 

Não sei, o que pensam da proposta?  
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Elaine: Antes de tudo quero agradecer a Ana Lúcia e Américo que já iniciaram esse trabalho 

de refletir um pouco sobre o curso que desenvolvemos no ano passado, estou 

completamente de acordo com vocês, pois foi um curso que foi um início, pois iniciamos 

nosso trabalho conjunto de diversas universidades e haviam pontos fracos que podemos 

melhorar, completamente de acordo com o envolvimento e compromisso de participação dos 

professores alunos e também com a participação das instituições. Recordem-se que o módulo 

quatro, que tivemos uma instituição que não pôde no final somar-se a essa iniciativa e 

também trabalhar os conteúdos de forma que haja uma integração com o ambiente 

virtual, considerando a questão das linguagens e também se podemos incorporar algo que 

não tivemos no curso passado que era um documento de planejamento mais complexo e 

detalhado. Tivemos uma primeira proposta que era uma síntese, com os objetivos básicos, mas 

era mais uma síntese do que um documento que poderia ser um guia dos participantes na 

realização do curso. Não tínhamos esse documento que poderia ajudar os alunos. Talvez agora 

seja um ponto para desenvolvermos, um ponto de melhora. Trabalhar um documento de 

planejamento que traga claramente os quatro módulos que vamos oferecer e que poderia 

facilitar a vida dos alunos no início do curso. Por razões de tempo naquele momento não 

pudemos fazer, mas temos a possibilidade de voltar a rever o curso, penso que esta poderia ser 

uma alternativa. A proposta de desenvolver outro curso me parece fantástica Ana Lúcia, em 

termos essa possibilidade de oferecer um primeiro e depois estruturar um segundo que tenha 

um desenho técnico pedagógico com mais pensado, incorporando temas novos e se recordarem 

o módulo quatro era uma síntese. Em lugar de uma síntese poderíamos pensar em outros 

conteúdos que também contribuam, a partir das necessidades que vamos identificando nos 

nossos professores são interessantes por exemplo, em X percebemos que muitas das 

ferramentas oferecidas pelo Blackboard eles não estão utilizando, porque não conhecem. 

Vemos aqui algumas alternativas. Poderíamos trabalhar tendências pedagógicas e quando 

abordamos essas tendências, incluir os recursos que podem ajudar os professores nessa 

nova versão de curso. São muitíssimas opções que temos e aprofundar as que estamos 

trabalhando.  

 

Américo: O que pensam do uso das ferramentas como recurso metodológico, pois o que temos 

experiência é que os alunos aprendem quando usam no próprio curso de forma ativa. Essa 

proposta de Norma, de incorporar os recursos no quarto módulo em que alguém traga a 

discussão do uso pedagógico dentro do Blackboard seria uma opção pois se abrem outros 

horizontes.  
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Elaine: Quem sabe Américo, poderia ser uma opção para esse módulo 4. No curso passado 

tivemos tempo reduzido.  

 

Américo: Eu penso que nosso plano de trabalho poderia ser o seguinte: eu já o expus, mas de 

todo modo, e Ana Lucia nos slides. Podemos nas primeiras semanas definir de uma maneira 

mais clara um plano ou guia, para que todos os cursos sejam mais homogêneos em suas 

atividades, não sei se vão ter vídeos ou leituras, se vamos nos utilizar de vídeos que temos 

disponíveis na internet, definir claramente qual será a carga semana a semana dos módulos. 

Necessitaríamos de uma quarta universidade que se some e que se ocuparia de desenvolver os 

conteúdos do módulo quatro e podemos trabalhar para que em maio tenhamos curso bem 

desenvolvido. Para mim só preocupa as datas de maio, pois é quase entrando o verão. Teria 

que ser em maio, mas no início de maio porque se deixamos para o fim de maio, pelo menos 

no México, temos o verão e seria importante isso para que tenhamos êxito nessa edição do curso 

com a presença dos professores. 

Ana Lúcia: Concordo com Américo com relação a maio, eu pensava que também poderíamos 

oferecer em agosto, mas falando com Alexandre, fez a sugestão de maio, pois em agosto são 

férias na europa, mas podemos conversar e verificar se maio não é uma boa data. No Brasil 

temos que finalizar as atividades em 27 de junho. Temos que começar no máximo, na segunda 

semana de maio. Precisamos compreender se temos tempo para todos os ajustes que precisamos 

fazer. Não sei se temos parceiros que já tenham a intenção de assumir esse quarto módulo.  

Américo: Me parece perfeito. Penso que vale a pena fazermos isso. A qual universidade 

convidada para o quarto módulo? Se dessa seção saímos com (sic). Se vamos iniciar em maio, 

já saímos com um calendário de trabalho para definir as atividades, como vamos fazer, para 

poder homologar um pouco mais os cursos e logo estarmos prontos para os usos das ferramentas 

e recursos, estarmos prontos para maio. E por outro lado precisamos saber que universidade 

pode se somar a este projeto com esse quarto módulo. 

Emerson: Olá! Esta é a primeira reunião que participo sobre este tema, e não sei um pouco 

queria compreender, esse módulo, quantas aulas são, em que dia são, qual é a carga horária que 

se deve dedicar aos alunos? Alguém de vocês poderia me explicar isso por favor?  

Américo: Quem quer explicar? Elaine, quer explicar você ou quer que eu explique qual foi o 

compromisso que fizemos no ano passado?  

Elaine: Sim, sim Américo, posso explicar, não há inconveniente. Olha Emerson, no curso 

passado, o trabalho que fizemos foi uma proposta de concretamente oferecer quatro 

módulos. Trabalhamos por um conceito sobre as metodologias que dão a qualidade na 

educação superior online. Foi uma proposta de vários pontos de vista, iniciamos com um 

módulo que apresentava os modelos para a qualidade no desenvolvimento de conteúdo online, 
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que foi feito pela Universidade de Y, isto durou uma semana aproximadamente. Os módulos 

estavam previstos para desenvolverem-se em uma semana de trabalho, com um total de vinte 

horas entre todos os módulos. Primeiro começamos com esse módulo, depois continuamos na 

segunda semana, desenvolvemos em junho, aí tivemos aquele problema de calendário que nos 

comentava Ana Lúcia e Américo de adiantar um pouquinho porque começamos em primeiro 

de junho. No segundo módulo, trabalhamos as estratégias de aprendizagem colaborativa, 

abordamos esse módulo por X, fui eu quem ofereci. Abordamos o conceito pedagógico e depois 

também as ferramentas que podem ajudar o professor a trabalhar colaborativamente (hangout, 

google drive, entre outras) e depois a atividade consistia em trabalhar com as ferramentas 

colaborativas próprias do blackboard, principalmente a que se refere a atividades em grupo, o 

que geralmente não é muito usual que se utilize. Passamos a um terceiro módulo, que foi 

conduzido por Ana Lúcia e suas companheiras, um módulo em Português, MK, linguagem 

emocional era o tema deste módulo. Também foi feito um trabalho de uma semana, de maneira 

que fomo até a última semana de junho, e naquele módulo estava previsto que seria uma 

atividade síntese que seria mediada por outra instituição e que acabou não se concretizando 

exatamente como uma atividade síntese, mas como uma revisão, e no final foram as três 

instituições que acabaram levando o projeto até o final. Aqui, portanto, temos algumas 

mudanças que foram propostas por Ana Lúcia e Américo. Não sei Emerson se está explicação 

é suficiente ou se você ainda tem alguma dúvida....  

 

Américo: Gostaria de destacar a Emerson e Elaine, a ideia é que – assim como se trabalhou – 

que a capacitação seja para professores online. O que queremos é gente com expertise em 

educação online das universidades e que sejam pessoas que trabalham com os outros 

professores ou pessoas das escolas de educação, se é que existe escola de educação na 

universidade, ou gente da vice-reitoria acadêmica que se dedica à capacitação de 

professores. O compromisso da universidade é que essas pessoas dediquem tempo e, neste 

caso, Elaine foi uma, Norma, que está aqui conosco. O que acontece é que gente com 

expertise em educação e das ferramentas e capacita os professores de nossas instituições. 

A maioria dos professores são de disciplinas de negócios (sem formação pedagógica) e os 

capacitamos. O compromisso da universidade é desenhar esse módulo de uma semana, tal 

como estava dizendo Elaine. É preciso desenhar o prévio e depois dar-lhe seguimento para 

que ele faça uma experiência de imersão e, desta maneira, temos professores que 

participam como alunos além das nossas, de outras universidades desta rede.  

Emerson: Concretamente, o módulo dura uma semana. São encontros diários? São síncronos 

ou não síncronos... tem um horário, dia? Essas são minhas dúvidas... 
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Ana Lúcia: Posso responder Américo? Quando desenhamos na primeira vez tínhamos dois 

momentos síncronos, uma conferência inicial e uma conferência final, uma síntese. Este foi um 

problema com relação aos horários dos países, então por isso, nossa proposta é que tenhamos 

um momento síncrono, de uma conferência de encerramento, um vídeo inicial que pode ser 

gravado. As outras atividades concordo com Américo que temos que deixar mais homogênea 

possível, mas a ideia é que seja mais assíncrono do que síncrono, porque temos muitos fusos 

horários entre os países. Por isso pensamos em simplificar os momentos síncronos. Não sei se 

concordam, mas a ideia é de termos, ao menos um encontro síncrono, como uma conferência e 

se dentro do módulo houver a necessidade de um chat por exemplo, o módulo poderá prever. 

O horário que foi proposto no ano passado era sempre 17h de Barcelona, 12h de Brasil, 10h na 

Colômbia, acho que era assim. Mas podemos acertar esses horários caso seja necessário.  

Emerson: Perfeito agora, muito claro.  

Ligia: Olá! Me desculpem se já responderam isso, tive problema com minha conexão. Gostaria 

de saber se o curso está todo em uma única plataforma, tipo Blackboard, ou se o curso é em 

cada semana na plataforma de cada instituição que oferece aquele conteúdo. 

Américo: No ano passado nos unimos com X que nos apoiou e ofereceu sua plataforma 

Blackboard “Campus X” para o desenvolvimento do curso. Não sei se este ano vamos trabalhar 

igual Elaine? 

Elaine: Eu penso que sim. Não temos previsto nenhuma mudança nesse sentido. Podemos 

conversar, mas penso que sim, que podemos continuar disponibilizando a plataforma de X.  

Américo: A ideia Ligia e a de que assim como estamos agora (num ambiente virtual de X), o 

que acontece é que X hospeda o curso e o curso acontece dentro de um acesso, dentro do 

Blackboard que a X tem. E nós sempre utilizamos praticamente o blackboard que eles têm. De 

forma que os pedagogos que fazem o desenho do curso, modelam seus módulos dentro do 

blackboard, nos abrem um pequeno espaço e nós trabalhamos nele e nos dão os logins aos 

professores para que possam acessar.  

Ligia: Excelente! Muito obrigada.  

Ana Lúcia: Gostaria muito de saber quem poderia oferecer o último módulo, porque 

entendemos que vocês têm uma experiência grande que poderia ser compartilhada. Eu me 

disponho a estar com os professores e Elaine penso que sim também, pois quando 

desenhamos esse curso no ano passado estivemos muito próximos com os professores e 

Elaine deu-nos um apoio fantástico. Dentro dessa experiência, estaria muito feliz que Z 

resolveu participar conosco, então te pergunto se pensa nesta possibilidade e também a Ligia, 

se um de vocês tem essa disponibilidade de pensarmos juntos este último módulo.  

Emerson: Bem, aqui temos pessoas que poderiam colaborar, mas deveria primeiramente 

consulta-las, para não nos comprometermos antes de confirmar. Estava pensando de ir 
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perguntar a alguns aqui se poderiam aceitar esse módulo, mas não gostaria de me comprometer 

antes de consultar essas pessoas.  

Elaine: Sim, eu considero conveniente Emerson. Eu tenho a disposição o documento do ano 

passado que explica todo o desenvolvimento desses módulos. Se quiser compartilho com você 

neste momento, pois pode ser um documento que te ajude a falar com estas pessoas, não sei 

como vê isso? 

Américo: Excelente. Precisaria de alguns dias para ir conversando com as pessoas.  

Ana Lúcia: Pensamos assim, vamos fazer a revisão da metodologia, vamos escrever juntos esse 

documento e decidir as datas de início e final do curso. Podemos considerar Z um possível 

parceiro para o módulo 4. Penso que se Emerson concorda entre 8 e 10 dias nos confirmar sua 

participação e poderíamos passar para um próximo ponto que seria calendário de encontros, 

que dia, que hora seria bom para todos. Não sei o que acham, mais para avançarmos um pouco 

nos temas da reunião.  

Norma: gostaria de falar sobre tema do módulo 4. Como trabalhamos em Y o tema do desenho 

instrucional para mim é importante passar um plano, um desenho para cada um dos módulos, 

não sei se podemos falar sobre isso agora e se vamos acordar nessa sessão.  

Américo: Eu creio que podemos ir definindo por e-mail. Se concordam, Norma envia uma 

primeira proposta e compartilhamos com os demais e vocês gostam, já vamos aprovando juntos, 

o que vocês acham?  

Luciana: Tomando em conta tudo o que falamos até agora e, para organizarmos nossas ações, 

o que vocês acham de criarmos um documento no blackboard que todos acessam o tempo 

inteiro e de acordo com o plano que nos envie Norma, façam seus comentários compartilhados. 

O que vocês acham? 

Américo: Me parece perfeito.  

Luciana: Ok. Então vejam que ao acessar o blackboard, veja no menu onde está escrito Wiki, 

lá há espaço como o word para a construção do documento. Lá poderão fazer seus 

comentários e gravar e vai aparecer cada pessoa que fizer um comentário. Me parece o 

mais viável para que possam contribuir todos ao mesmo tempo.  

Américo: De acordo. Muito bem.  

Emerson: Não ficou claro qual é a data que devo dar uma resposta.  

Américo: Não sei Emerson se Ana Lúcia ou Elaine dirão algo diferente, mas você poderia 

revisar o documento, confirmar em sua universidade se efetivamente poderão se somar a nós, 

não sei quanto te tomará, se será uma semana, uma semana e meia. Se pode nos dizer se sim ou 

se não, e se não teremos que procurar outra universidade. Você acredita que uma semana, uma 

semana e meia seja suficiente?  
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Emerson: Sim, me parece perfeito. Penso que uma semana a 10 dias seja suficiente. Quanto a 

realização do módulo, seria no final de junho? Quantas semanas se está planejando? 

Américo: Sim, o quarto módulo, mais no final de junho, tendo em conta que necessita de um 

momento anterior de planejamento do módulo e organização dos conteúdos. E você também 

poderá convidar seus professores para participar.  

Emerson: Muito bem. Concordo. Daqui a aproximadamente uma semana a dez dias lhes darei 

uma resposta. Como preferem? Por vídeo, e-mail, de que maneira?  

Américo: Eu diria que por e-mail.  

Luciana: Já não temos mais assuntos, encerramos a sessão. Eu informo que enviarei a todos as 

datas para os próximos encontros para que organizemos nossas agendas. Saudações a todos.  

 

5.  

 
 

Participantes: Elaine (Espanha), Ligia (Argentina), Norma (México), Pedro (Portugal), Vera 

(Mexico), Emerson (Argentina) e Américo (México) 

Duração: 38 minutos 

 

Elaine: Agradeço a Norma, que nos enviou o documento de plano de trabalho (guia) para irmos 

unificando os conteúdos que era um dos pontos fracos que vimos em relação ao ano anterior. 

Dissemos que iriamos organizar de forma que ficasse planificado de forma que os estudantes 

tenham uma proposta mais clara, um documento mais claro. Se está bem nos comenta a 

metodologia e a proposta que você nos faz, e vamos trabalhando ao redor de sua proposta, como 

você vê?  

 

Norma: Agradeço a participação de vocês. A metodologia está organizada a partir do desenho 

instrucional, de forma que os estudantes encontrem as informações de forma clara.  

 

Elaine: Para mim está claro, não sei se para Ligia, Pedro ou Vera, há alguma dúvida. Contudo, 

a proposta é parecida com o que praticamos em X, mas tem algumas diferenças. Se quiser que 

eu as comente... valeria a pena incorporar algumas coisas que temos aqui em nosso plano geral 
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de X que é a mesma que se utilizam em outras instituições de ensino superior online na Espanha 

também.  

A proposta é bem parecida, principalmente nos itens gerais, mas utilizamos, por exemplo, uma 

citação em linhas gerais de cada módulo, costumamos incluir os campos profissionais a que se 

conectariam os conteúdos daquele módulo ou tema. Se é especifico para professores de 

management ou se é para públicos de disciplinas distintas. Comentamos também num parágrafo 

quais são os conhecimentos prévios necessários. No nosso caso, não seriam necessários 

conhecimentos prévios, pois nossos estudantes vão se formando e também entendemos que os 

módulos fazem sentido em si mesmos. Outra coisa que sempre citamos aqui são as 

competências. Suponho que vai depender muito dos sistemas educativos que temos nas distintas 

instituições. Se é necessário incorporar nossas sugestões de conteúdos de competência ou não. 

Podemos colocar os princípios teóricos fundamentais ou responder a uma atitude adequada ou 

habilidades para trabalhar de maneira colaborativa ou de maneira autônoma ou na aula. Ou 

desenvolver competências que tenham a ver com comunicação de maneira efetiva, através da 

tecnologia e das aprendizagens online. 

Também poderíamos incorporar a parte de conteúdos e depois vamos para a parte de recursos 

que é muito parecido com o que nos propôs Norma. Com tabelas de materiais, em que suporte 

estão os materiais, citamos as referências bibliográficas, consideramos pertinente indicar as 

referências bibliográficas.  

Olá Américo e Emerson sejam, bem-vindos. Havíamos iniciado comentando sobre a proposta 

de Norma.  

Chat Emerson: Olá desculpem o atraso.  

Chat Ligia: Sim, me parece bem incorporar esses elementos para unificar critérios 

Elaine: Ligia comenta que trabalham com competências e rubricas. As rubricas também 

trabalhamos. Incorporamos uma parte da metodologia de avaliação e incorporaremos os 

critérios de avaliação e as rubricas, em função da certificação. Indicamos se o estudante deve 

participar de todos os módulos, e se pode incluir a rubrica. Na parte da metodologia, indicamos 

de modo muito claro qual é a metodologia própria, pois que a metodologia online que seja o 

professor participativo, ativo, se acaba cumprindo as entregas determinadas.  

Estamos sugerindo que o plano seja muito similar ao que nos enviou a Norma, mas estamos 

querendo incorporar esses outros elementos também. Que se refere a uma explicação um pouco 

mais extensa e também a possibilidade de publicitar as competências e a incorporação da 

metodologia. E avaliação por competências. Não sei como vocês veem.  

 

Américo: Eu vejo muito bem. Se acertamos bem as bases, tratamos de organizar de forma que 

as bases sejam equiparadas entre todos e que as semanas tenham a mesma carga horária ou a 
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mesma dinâmica permite que os estudantes desse curso que seja de 4 semanas e de 4 

universidades, que tenha o mesmo ritmo e isso permitirá muito mais a possibilidade de 

permanência em principio eu vejo bastante bem.  

 

Elaine: Estupendo Américo! Se pudermos incorporar as sugestões que comentamos no 

documento enviado por Norma.  

Américo: Me parece correto, mas Norma, não sei qual é a sua opinião. Enriqueceria que todos 

possam ir somando a isto.  

Elaine: Estupendo Américo! Não sei se Norma quer acrescentar algo ou você Américo, senão 

podemos ir avançando na ordem do dia de hoje. 

Américo: Não tenho nada a acrescentar. Adiante!  

Elaine: Então, sobre isso, eu incorporo essas ampliações no documento guia e tentamos chegar 

de acordo a um texto único. Ligia, Emerson, Pedro e Vera estão de acordo?  

Chat Vera: Para mim e Norma parece ok incorporarmos os elementos no documento.  

Chat Pedro: Para mim parece muito bem.  

Chat Emerson: Para mim parece bem.  

 

Elaine: Então vamos incorporando as alterações, se vocês acham que precisa incorporar mais 

alguma coisa, vamos alimentando esse texto.  

Américo: Eu penso Elaine que uma das coisas importantes é já fixarmos a temática que vai ter 

em cada uma das universidades... provavelmente já tenhamos fixado, não estou seguro.... mas 

precisamos, cada um, fixar que temática vamos abordar, pensando que vamos formar 

professores da área de negócios que estão online e que muitos deles já tem alguma 

experiência em algumas de nossas universidades, mas sempre esse tipo de formação é rica 

e indispensável. Por isso é importante pensarmos em atividades, que os nossos professores 

de negócios, sendo estudantes, que tenham algum tipo de interação com os professores de 

outras universidades. De repente podemos fazer um trabalho em equipe no qual um 

professor da Y tenha que fazer um trabalho com outro professor do México, da Espanha 

ou Brasil e possivelmente isso gerará uma interação e possível que o grupo terá que 

resolver a atividade. Para isso será necessário coloca-los em contato rápido para que 

possam resolver o desafio. Creio que precisamos ser criativos nesse sentido, mas temos que 

fixar as temáticas e creio que se podemos levar a outro nível de promover um pouco mais de 

interação entre os estudantes seria muito bom.  

Elaine: Penso que teria muito sentido Américo pois pode ser no módulo que oferecemos aqui 

na X pois trabalhamos aprendizagem colaborativa, pois a proposta de início será mantermos 

mais ou menos os mesmos conteúdos, os aspectos que consideramos pertinentes, porém desde 
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o início do módulo de aprendizagem colaborativa se propôs a wiki de Blackboard neste caso 

para os estudantes de uma mesma instituição, mas poderíamos fazer grupos, tal como você 

sugeriu, com estudantes de várias instituições. Como a wiki é uma ferramenta 

demasiadamente complicada, podemos também fazer um debate, como primeiro passo, 

será menos complicado para eles. Não sei como você vê?  

Américo: Certo. Parece que Emerson tem a mão levantada. Pode ser uma boa ideia. Uma Wiki 

ou um fórum.  

Elaine: Parece que Emerson perdeu a conexão. Pedro, quer falar? 

Pedro: Olá amigos, as sugestões de Américo me parecem muito boas. Termos aqui trabalhos 

colaborativos de distintos professores e distintas universidades em uma tarefa me parece 

um excelente processo de compartilhar e aprender. O que aconteceu no ano passado é que 

não foi bem de nossa parte, não sei o que aconteceu concretamente, mas se temos por semana 

uma tarefa de trabalho colaborativo interuniversitário e uma segunda tarefa de trabalho 

entre colegas de uma mesma universidade, talvez possa ser muito interessante. Esta é uma 

ideia, não tenho certeza se a operacionalização e se a conclusão será pertinente.  

Chat: Tenho problemas com meu microfone também. Me parece muito importante fazer 

trabalhos com professores das distintas universidades. Sugiro que os grupos sejam pequenos 

para que se possam ser coordenados facilmente.  

Elaine: Perfeito. Muito obrigada Pedro. Ligia nos comenta no chat que concorda com a ideia, 

mas que sejam propostos pequenos grupos para que sejam coordenados com facilidade. 

Emerson, quando queiras.  

Chat: Ligia: 3 a 4 docentes por grupo talvez 

Emerson: Olá, me escutam? Em princípio gostaria de dizer duas ou três coisas. Está muito 

difícil minha conexão. Estou num lugar público, por isso se corta, peço que me desculpem. Eu 

lhes encaminhei um e-mail dizendo que aqui em nossa Universidade vamos assumir a 

responsabilidade do quarto módulo. Penso que isso chegou a todos? Há muitas coisas que eu 

estou perdendo desta sessão, pois estou com o problema de conexão que havia comentado, 

mas se entendi vamos começar a trabalhar sobre os conteúdos de cada módulo. O que gostaria 

então é que pudemos propor um brevíssimo documento da proposta de Z, é um documento de 

uma página e meia que gostaria de compartilhar com vocês, mas está difícil enviar-lhes agora, 

mas envio a vocês daqui a pouco por e-mail. Gostaria de que vocês pudessem me dar suas 

opiniões, o que pensam, se devemos fazer modificações, dar outro enfoque, gostaria de 

conhecer de vocês o quanto antes. Em nossa universidade trabalhamos numa equipe de 

três ou quatro pessoas, com as quais estamos na expectativa das opiniões que vocês têm 

para ver se lançamos sobre essa linha ou não.  

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


190 
 

Américo: me parece bem. Se depois nos manda o documento e podemos analisar e indicando a 

temática de cada um, podemos fazer isso por e-mail. E começamos a desenvolver o curso em 

si e tratamos de homologar algumas das atividades e dos ritmos para que não seja tão complexo 

para os estudantes seguirem o curso. Norma, tens a mão levantada?  

Norma: Sim, vocês me escutam? Sobre o tema de como organizar e escolher os conteúdos, 

creio que podemos tomar como referência o documento e os elementos que construímos e 

compartilhamos na vez passada, ou quando fizemos esse exercício, quando falamos de uma 

sinopse, dos objetivos do tema, da metodologia e de como vamos desenvolver os conteúdos do 

módulo da semana. Penso que desta maneira podemos começar a desenvolver os conteúdos que 

vamos trabalhar cada um e vermos juntos e estarmos de acordo sobre quais elementos se 

integram no documento de plano geral, ou template, e vemos como vamos integrando e 

acumulando.  

Elaine: Ótimo! Teríamos então, ver a proposta de Emerson que avaliaríamos o tema. 

Poderíamos avançar um pouquinho sobre o tema? A ideia era mantermos os materiais 

anteriores, pois os avaliamos muito positivamente, os materiais foram alguns dos pontos de 

satisfação dos professores, então, combinamos com as universidades que manteríamos os 

mesmos temas e os materiais trabalhados no curso anterior. Se poderia avançar um pouco 

Emerson, em duas linhas, em que tema vocês pensaram...  

Emerson: Bem, a sugestão que saiu na última reunião é de somarmos o uso de ferramentas 

digitais. Nosso objetivo geral propor que os alunos possam conhecer, avaliar e aplicar as 

ferramentas e aplicações tecnológicas mais adequadas a seus objetivos e estratégias como 

professores de ensino online. Como objetivos específicos, propomos: apresentar 

ferramentas e recursos tecnológicos interessantes para o ensino e referencial teórico para 

essa inclusão. Segundo, avaliar ferramentas e recursos que ajudem no cumprimento dos 

objetivos e estratégias de ensino. Promover o uso de ferramentas e dispositivos 

tecnológicos das virtuais como mediadores do ensino e da aprendizagem e avaliação. Por 

último, experimentar aplicações na web, com propostas de finalidade educacionais. 

Também selecionamos uma série de material bibliográfico de apoio para o 

desenvolvimento do tema. Bem, gostaria de saber a opinião de vocês e se está se integrando 

ou se sobrepondo a algum dos outros módulos.  

Elaine: Faço meus comentários. Me parece, enquanto X, que é perfeitamente compatível com 

todos os outros módulos. Trabalhamos a gestão da qualidade nos modelos online, trabalhamos 

a questão emocional dos processos de ensino e aprendizagem e abordamos a aprendizagem 

colaborativa. Portanto, aqui um módulo que, a meu entender, seria um pouco mais 

tecnológico, seria complementar e integra todo o curso. Não sei o que parece aos outros.  
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Américo: Sim, Emerson e Elaine. Me parece que sim, um módulo de tecnologia irá compor 

muito bem. Para ser sincero não exatamente os detalhes, mas o que recordo dos temas 

efetivamente se complementaria com os demais.  

Emerson: Talvez, de toda forma, fique mais claro quando vejam o documento que enviarei 

seguramente no dia de hoje. Vou utilizar o mailling no qual a Norma se contatou comigo, 

entendo que estão os e-mails de cada um aqui do nosso grupo e assim envio a todos e 

compartilho com vocês, o que acham?  

Américo: De acordo.  

Chat: Ligia: Sim, me parece bom incluir o tema da tecnologia. Aguardamos o documento.  

Elaine: Estupendo. Penso que poderíamos avançar um pouco nas linhas que havíamos 

comentado. Sim, Ligia comenta que é uma boa ideia o tema de tecnologia. Se vocês concordam, 

me parece uma boa ideia incorporarmos o template de Norma, a partir dos pontos que 

discutimos, inclusive para começarmos a trabalhar as temáticas, e utilizarmos o modelo para 

ter uma melhor visualização.  

 

Chat Susana: Olá queridos, lamento não ter me conectado antes. Minha chefia me pediu que 

me conectasse e não estou envolvida nas comunicações e trabalhos que vocês vêm realizado 

anteriormente, mas se me orientarem com quem possa falar para que me atualize sobre o que 

devemos fazer por aqui. Sou da Universidade Mayor, do Chile.  

 

Elaine: Nos envia uma mensagem pelo chat, seja muito bem-vinda Susana! A pessoa que irá te 

passar todas as informações é Luciana Patrícia Leon, que nos acompanha no desenvolvimento 

do grupo. Então ela poderá te informar sobre alguns primeiros elementos e depois eu estou 

disposta a facilitar para você toda a informação de que necessita.  

Américo: Elaine, se me permite, creio que o que você disse que é incorporemos os 

apontamentos feitos ao trabalho de Norma e Vânia e compartilhe com todo mundo para que 

daqui uma ou duas semanas já tenhamos os tamplates preenchidos e os temas definidos e 

incorporemos o que o Emerson disse da Universidade de Z como um módulo adicional e nos 

lancemos a ajustarmo-nos cada um dos módulos para que tenhamos tempo de enviar as 

convocações e convites para os alunos.  

Chat Luciana: Susana me comunico com você internamente para explicar os detalhes. O meu 

microfone agora não funciona.  

Elaine: Entendo que é exatamente assim Américo. Entendo que seja desta maneira. Estão todos 

de acordo? 

Chat Ligia: Já está definida a data em que se começaria o curso? 

Chat Pedro: Sim.  
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Américo: Então, trabalhemos todos juntos, Emerson nos envia por e-mail e avancemos. Me 

parece que Emerson tem a mão levantada?  

Chat: Elaine: Ligia, o dia concreto não está fixado. Falamos de ajustar o calendário a partir das 

necessidades de todas as instituições.  

Emerson: O que dizia é que seria muito importante sabermos quando se iniciará esse módulo 

quatro para que possamos saber quanto tempo temos para desenvolvê-lo.  

Chat: Ligia: Perfeito, seria importante saber com antecipação a data para fazermos os convites.  

Elaine: A data exata depende de quando estabelecermos a data de início. Cada módulo se 

desenvolverá em uma semana. O que aconteceu no ano passado foi que o calendário ficou muito 

próximo às férias de algumas instituições e, por exemplo, no Brasil, o final do curso já era o 

início das férias e houve pouco tempo para finalizar a última semana e dependeria de nós 

definirmos como ajustamos esse calendário. Devemos fazer uma proposta para que seja bom 

para todas as instituições. Foi o que comentamos na reunião inicial.  

Américo: Sobre isto, acrescentando ao que disse Elaine, temos quatro semanas. Precisamos 

tentar fazer isso o mais rápido possível para que as férias de verão não nos atrapalhe e não 

possamos fazer uma divulgação adequada e a segunda coisa seria importante que fizéssemos 

uma análise sobre quais seriam os resultados para podermos apresentar em outubro em Miami. 

O ideal seria que possamos resolver essas duas questões que temos. Para isso, não é que estamos 

com o tempo muito apertado, mas não podemos atrasar em fazer a convocação, convidar todo 

mundo. Valeria a pena que alguém trabalhasse em um calendário para colocar datas fixadas e 

todos possam ter com clareza qual seria a data de início do curso e temos que ter um pequeno 

panfleto, um flayer para que possamos convidar nossos professores.  

 

Chat: Ligia: Se me permitem, eu conto com um calendário com todos os feriados e dias de 

trabalho de todos os países Latam.  

 

Américo: Se Ligia conta com um calendário, seria ideal que já pudesse trabalhar com ele.  

 

Chat: Elaine: Muito bem.  

Chat: Ligia. Perfeito.  

Chat: Luciana. Eu envio uma lista com três datas possíveis.  

 

Elaine: Perfeito. Luciana envia uma lista com três datas possíveis. O que acham, com isso 

chegamos ao final do que tínhamos combinado de conversarmos para hoje. O que vocês acham?  
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Américo: Sim, perfeito. Creio que hoje avançamos bastante e estamos com atividades muito 

pontuais.  

 

Elaine: Muito bem. Foi um prazer como sempre compartilhar com vocês esse tempo de 

trabalho. Continuamos em contato.  

Américo: Igualmente. Saudações a todos.  

Emerson: Saudações a todos e até a próxima.  

 

Problemas: 

Norma, tem problema de conexão. Não escutam.  

Emerson perdeu a conexão com 17:37 minutos e várias outra vezes.  

Luciana e Ligia: seu microfone não funcionaram.  

 

6.  

 
 

Participantes: Elaine (Espanha) Kelly (Mexico), Ligia (Argentina), Emerson (Argentina), 

Norma (México) 

Duração: 58 minutos.  

 

Elaine: Muito bom dia, boa tarde a todos. Estávamos adiando o início desta reunião pois 

esperávamos o termino das férias dos nossos amigos da Argentina e por isso fizemos agora para 

que todos pudessem estar presentes e avançarmos alguns novos passos neste projeto do curso 

de Metodologias para a qualidade da educação online. Um projeto que nos entusiasma 

muitíssimo e esperamos que também os companheiros de Y, Ana Lúcia de MK, que disse que 

se somaria a esta iniciativa. Mas antes disso, gostaria de compartilhar com a Ligia, a reedição 

e os últimos acordos que tivemos. Comento com vocês pois precisamente, na última reunião 

não estava nenhum dos quatro presentes na reunião que realizamos no dia 14 de dezembro, e 

naquela reunião retomamos o elo do curso que tínhamos até o momento desenvolvido. Partimos 
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da avaliação muito positiva dos estudantes, das pontuações que nos ofereceram em todos os 

módulos, onde tivemos nove ou dez e, portanto, muito boa, muito adequada e dizíamos com os 

colegas, que isso nos permite avançar desde este ponto que estivemos na edição anterior e, 

portanto, partir do plano geral anterior, dos materiais e das propostas dos módulos, e 

realizarmos alguns ajustes necessários. Compartilhamos alguns ajustes necessários, por 

exemplo, alguns ajustes de calendários. Alguns professores alunos nos disseram que uma 

semana era muito pouco para desenvolver as atividades. Que dez dias era melhor do que uma 

semana. Consideravam uma semana um período muito apertado para aproveitar e usar de todo 

o que o módulo oferecia. E isso foi pedido para que eles pudessem concluir os 10 dias com 

mais tranquilidade. Acaba de entrar mais uma companheira, seja bem-vinda.  

 

Chat: Olá, sou Norma.  

 

Elaine: Perfeito, olá Norma! Como está?  

 

Chat: Norma: Tinha um problema com a internet 

Chat: Kelly: Olá, bom dia.  

 

Elaine: Ok Norma, não tem problema, acabamos de iniciar. Obrigada por sua participação que 

é sempre muito importante.  

 

Chat: Norma: Sandra não estará, mas manda a todos saudações.  

 

Elaine: Ok. Que bom. Obrigada. Você fala depois com ela e também os conteúdos discutidos 

nesta reunião serão enviados em uma ata. Nos falta que se incorporem Ana Lúcia e Cláudia. 

São as duas que faltam incorporar-se. Comentava com vocês que esta última reunião de 

dezembro, compartilhamos que....  

 

Chat: Emerson: Olá a todos sou Emerson da Universidade de Z.  

 

Elaine: Então os ajustes seriam aumentar a duração dos módulos, de uma semana a dez dias e 

acrescentar um módulo a mais que nos prôpos Cleuza, da Universidade SA, da Colômbia que 

se somaria a nossa equipe e ofereceria um módulo. E Ligia que participou conosco no 

Seminário anterior, como aluno e neste caso, assumira também um módulo. Assim, a 

Universidade XZ assumiria um módulo. Portanto, continuaríamos com a base do curso como 

no ano passado, porém acrescentando esses dois módulos mais. Falamos também sobre a data 
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de início, fizemos a conta de traz para frente e propusemos o início em 23 de abril de 2018 

como data provisória, nos pareceu que se ajustasse ao calendário mais do que a versão anterior 

porque temos os temas das férias e assim se ajustava um pouco melhor. Não sei como vocês 

vêm a proposta. Se será adequada. Ligia me comentava que sim, Kelly, Emerson... Norma...  

 

Kelly: 23 de abril seria para iniciar este seminário?  

 

Elaine: Sim. Exato Kelly, seria para iniciar o curso. Tê-lo organizado e iniciar o curso.  

 

Kelly: Por nós tudo bem. Geralmente temos o feriado da Semana Santa, mas este ano vai cair 

em março. Se colocamos em abril, creio que é uma boa data.  

 

Chat: Norma. Não tenho microfone, mas me comunico por aqui.  

 

Elaine: Ótimo. Kelly, muito obrigada. Kelly ok. Ligia me disse que sim e Emerson, não sei 

como seria? 

 

Emerson: Sobre a data tudo bem. Sobre a oferta do módulo, gostaria de deixar em suspenso 

porque necessito falar com uma pessoa para que possa oferecer o compromisso.  

 

Elaine: Ok, Emerson. Não há nenhum problema. Deixamos esta data como provisória e 

esperamos um pouco para ter a sua confirmação. Também precisamos nos organizar sobre 

como ofereceremos as sessões do curso. Explico um pouco o tínhamos pensado em 

compartilhar hoje, a partir do acordo que conversamos. Temos também uma conta de drive para 

compartilharmos os documentos. La há neste momento as avaliações, os resultados das 

avaliações. E hoje teríamos uma sessão mais dedicada ao planejamento deste curso. Como 

desenvolvemos na edição passada, como a que desenvolvemos no curso passado e agora 

teríamos agora nesta edição, teríamos esses sete dias que passaria a 11 dias, portanto, teríamos 

quatro temas a se desenvolver, ou seja, quatro módulos e agora teríamos 6, ou seja, passamos 

de quatro módulos para seis.  

Aqui aparece uma questão de tempo que devemos avaliar. Se realmente um curso de seis 

módulos é muito amplo e então talvez pudéssemos fazer dois cursos, e a partir daí poderíamos 

ajustar as datas. Compartilhamos isso com Ligia, se começamos os dois cursos na mesma data, 

23 de abril ou então se começamos primeiro um curso e depois o outro e oferecemos essa 

possibilidade se temos professores que queira fazer os dois cursos. O tempo dedicado, 

manteríamos um pouco o mesmo, 20 a 25 horas de trabalho semanal, e os tipos de atividades, 
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a metodologia e os vídeos, manteríamos os mesmos, ou seja, a metodologia do curso como a 

do ano passado. O que vocês pensam? 

 

Kelly: Eu tenho uma dúvida. Não me estava claro isso de duração de oito semanas, 10 dias...  

 

Elaine: Sim, olha Kelly, te explico com esse slide. O curso do ano passado era uma semana por 

módulo. Era um mês de trabalho que ajustávamos conforme os tempos e agenda dos professores 

de forma geral. Agora, estamos contando com mais dois novos módulos. Um módulo que 

apresentará Ligia e um módulo que apresentará Cleuza. Isso nos levaria a um curso de quase 

dois meses. Daí a proposta que temos é que ao invés de fazerem um curso de 6 módulos e, 

portanto, dois meses, então fazemos dois cursos que sejam um mês cada um, porém dois cursos 

diferenciados.  

 

Kelly: Isto é claro para mim, mas não compreendo a relação estabelecida no slide entre a 

segunda e terceira edição.  

 

Elaine: Ok. É porque na segunda edição, na imagem, só temos 4 módulos e, portanto, era um 

módulo por semana, portanto 7 dias em cada módulo. O que muda na terceira edição é que 

vamos acrescentar 2 módulos a mais e também vamos acrescentar mais dias de trabalho para 

cada um dos módulos. Vamos acrescentar 3 dias de trabalho para cada um dos módulos. Então 

isso nos leva a quase oito semanas o curso.  

 

Kelly: Agora entendi. Obrigada.  

 

Chat: Norma: Creio que os dois cursos seriam bons. Considero que o segundo curso deve 

incluir os temas novos, para que possamos convidar os professores que participaram das 

edições 1 e 2 a este segundo curso.  

 

Elaine: Perfeito. Temos que considerar que poderia ser um curso muito longo. Pensamos que 

sim e a ideia de separá-los seria o que queríamos compartilhar com vocês. O que Norma diz 

sobre os dois cursos, seria perfeito. Sim, Ligia, pode falar! 

 

Ligia: Concordo que um curso somente é muito longo, mas poderíamos planejar os dois cursos 

de forma que comece um e depois o outro e quem tem a possibilidade de fazer os dois cursos 

poderá fazê-lo e quem quiser fazer somente um também poderá fazê-lo. De todo modo, 

precisaríamos terminar em dois meses e estaríamos dentro do calendário e poderíamos fazê-lo.  
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Elaine. Obrigada Ligia. Pode falar Emerson! 

 

Emerson: Estou de acordo com Ligia. Faríamos o curso em duas partes e não 

necessariamente os alunos precisariam fazer os dois, e também o que Norma apontou que 

alunos que participaram das versões anteriores poderiam participar com os temas novos. 

E poderiam estar mais maduros. Creio que os dois novos módulos poderiam estar juntos e 

separados dos módulos antigos. Para que assim, os ex-alunos que queiram atualizar-se 

poderiam fazê-lo.  

 

Elaine: Perfeito Kelly, Norma, o que vocês acham desta iniciativa de Ligia e Emerson?  

 

Kelly: para mim parece ótimo o que disse Ligia. O que poderia se fazer é a parte A para 

todos os que ainda não fizeram e a parte B que seria feita com os módulos novos e se 

poderia juntar os alunos das edições anteriores e se pode fazer um grupo de inclusão 

maior e poderia ser mais enriquecedor. E aí me surge uma dúvida, que talvez viesse a ser 

respondida mais pra frente, não sei, mas quantas pessoas podem participar por instituição ou 

como são as regras para os participantes?  

 

Elaine: Te explico um pouco o critério que usamos nas edições passadas. Faziamos um pouco 

os cálculos porque não queríamos grupos grandes. Acordamos para termos cerca de 30 

participantes. E ao final tivemos entre 10 e 12 participantes por instituição. Então seria um 

pouco os mesmos cálculos. Na edição passada a X renunciou suas vagas para os estudantes 

professores para que as distintas instituições também pudessem contar com mais participantes, 

mas contaríamos com os mesmos números me parece bem. Porque afinal somos nós mesmos 

que atuamos e queremos manter a qualidade da docência em função do número de 

participantes. No ano passado, tivemos em torno de 30. Se estamos falando em dois cursos, 

teríamos 60 participantes como possibilidade de repetição de alguns deles. Kelly, me diga se 

para você está bem?   

 

Chat: Kelly: Concordo com a Ligia.  

Chat: Norma: Eu concordo.  

Chat: Kelly: Me parece bom.  

 

Elaine: Ligia, Norma e Emerson também consideram adequado. Perfeito.  
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Chat: Norma: Eu acredito que esse número de participantes seja o mais adequado.  

Elaine: Perfeito. Muito obrigada a todos. Se concordarem, colocarei na Ata que trabalharemos 

com este número. Se trabalharmos com dois cursos, devemos ter 60 participantes. Eu poderia 

novamente conversar com Alexandre e ver se renunciamos novamente às vagas dos professores 

alunos para que os outros tenham mais possibilidade de participação. Ao participar como 

docentes, nós também estamos nos formando e poderíamos assim dar mais possibilidade a 

outros estudantes.  

 

Chat: Ligia: Sim, de qualquer forma, se temos dois cursos, devíamos ter 60 participantes. 

Seriam 30 por curso, com a possiblidade que se reinscrevam.  

 

Elaine: Sim, Ligia são 30 por curso com a possibilidade que se reinscrevam. Podemos ter um 

cuidado também, se um participante do primeiro curso não seguiu e se inscreve em outro, 

podemos conversar um pouco entre nós, para podermos dar o máximo de possibilidade de 

participação aos professores. Uma vez que no ano passado os professores seguiram o curso, em 

sua maioria. Mas é verdade que não certificamos a 100% dos participantes. Alguns dos 

professores não chegaram aos referenciais mínimos de avaliação, consideramos que foi uns 

70% da participação. Se concordam poderíamos manter esses critérios também para a terceira 

edição. O que acham?  

 

Emerson: Concordo. Continuemos com os mesmos critérios.  

Chat: Kelly: Entre 7 e 10 me parece adequado.  

 

Elaine: Estou anotando para depois termos em nossos registros. Assim, temos então quatro 

módulos. Que são iguais aos da outra versão, caso Emerson consiga sua confirmação. Kelly 

nos pede oito participantes. Perfeito Kelly. Lhes pedimos, nesse caso 70 % de participação. 

Então, o que comentava agora é que teríamos os mesmos módulos e os mesmos temas, idênticos 

objetivos, conteúdos e competências e estamos com a necessidade de acrescentar esses dois 

módulos para o seguinte curso. O que temos em mente é se desenvolvemos um primeiro curso 

com 3 módulos antigos e um segundo curso com 2 módulos novos e um módulo antigo. Ou se 

organizamos para que se tenham 3 módulos da segunda edição acrescentado de um módulo 

novo, de forma que talvez fosse mais fácil para os professores que se somam a esta iniciativa 

tenham mais facilidade para seguir o ritmo. Este critério que utilizamos no ano passado, pois 

se lembra Emerson, pensamos que como você se uniu depois, foram os últimos a oferecer o 

módulo. Não sei como você viu esta experiência, se podemos continuar mantendo esse critério. 
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Ou teríamos a proposta de Norma, com um curso com todos os módulos da segunda edição, 

com um módulo antigo mais dois módulos novos. Não sei o que vocês acham?  

 

Chat: Norma: Considero que termos um curso com os novos módulos, juntos, permitiria 

retomar a participação de alunos das outras edições.  

 

Elaine: E você Ligia, já que seria um dos módulos novos.  

 

Ligia: Me parece importante avaliarmos se as pessoas que se inscreveram nos cursos anteriores 

estarão dispostos a participar de uma nova versão com os novos módulos. No meu caso estou 

pensando nos professores que não se inscreveram em outros cursos, estamos pensando em 

convidar novos professores. Portanto não considero um problema com a opção de fazermos 4 

e 2 módulos ou 3 e 3, porque no nosso caso estamos pensando na possibilidade de convidar 

professores novos porque gostaríamos que outros professores além dos cinco que 

participaram no ano passado pudessem experimentar e compartilhar essa experiência.  

 

Elaine: Perfeito e obrigada Ligia. Esta é uma questão a se considerar porque se fizermos um ou 

dois cursos, nos encontraríamos porque temos conteúdos que não são repetidos. Acabo de 

receber uma mensagem de Ana Lúcia, que se confundiu com o horário porque está em horário 

de verão no Brasil. Suponho que agora se incorpore conosco. Então Ligia, com a ideia de você 

incorporar um módulo, que conteúdos pensa em oferecer?  

 

Ligia: Estamos trabalhando sobres estratégias de qualidade para aprendizagem online, 

juntamente com o emocional, exatamente, estamos trabalhando também a temática de 

aprendizagem por competências e desenvolvemos programas de estudo e último estamos 

capacitando nossos docentes em didática por competências. Além de didática por objetivo, e 

passar a trabalhar com os professores diversos modelos de como trabalhar com os alunos por 

meio das competências que eles podem adquirir sobre o conteúdo trabalhado. Neste sentido, 

seguindo algumas tendências mundiais, seguimos selecionando quatro modelos, ou quatro 

formas de trabalhar, sendo uma que é o PBL, aprendizagem baseada em problemas, trabalho 

por projeto de aprendizagem e aprendizagem por desafios. Então estamos aqui com um grupo 

de professoras que tem estudado bastante sobre isso, temos capacitados os professores, 

penso que é um tema interessante, principalmente para cursos de formação continuada. 

Mas temos visto uma dificuldade dos professores não em termos de teoria ou de conteúdos, 

mas como experimentação desses modelos, porque atualmente estamos trabalhando para que 

eles possam aplicar em suas aulas e realmente isso tem sido um desafio para nós não sei se 
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para os outros não é algo muito complexo, mas para nós tem sido um enorme desafio. Para 

nós tem sido evidente que é um lugar onde teremos que ir. Porque do ponto de vista teórico é 

tranquilo pensar sobre esta temática, mas cremos que o que importa é se isso tem 

possibilidade de acontecer nos espaços de forma que não seja somente “técnica”, mas que 

seja um espaço de aprendizagem colaborativa. Não sei o que vocês pensam sobre este tema e 

se podemos oferece-lo.  

 

Elaine: Muito obrigada, também quero ouvir a opinião de Emerson e Kelly, mas de início me 

parecem conteúdos que se ajustam muitíssimo com os outros módulos, porque como você 

disse, por exemplo, o módulo de estratégias colaborativas é um módulo que está baseado em 

um professor que trabalhe num modelo por competências, aqui na Espanha, já há alguns anos 

que estamos planejando os cursos deste ponto de vista. Então penso que se ajusta muitíssimo 

aos módulos que temos agora não fazemos essa mudança explicita, trabalhamos com 

competências, de algumas formas que, mas não ensinamos isso, por essa razão ao meu ver 

é um módulo que se encaixa muitíssimo. Temos que discutir se no primeiro ou no segundo 

curso, com que módulos faria mais sentido. Dar também a visão dos modelos por competência 

de forma clara, mas de início me parecem conteúdos muito bem ajustados com o que já existe. 

Não sei como vocês enxergam Norma, Emerson e Kelly.  

 

Chat: Kelly: Me parece muito bom.  

Chat: Emerson: Me parece uma boa proposta.  

 

Elaine: Bem, Kelly e Emerson concordam. Ligia, para avançar no planejamento deste tema, 

vamos deixar no drive os documentos dos cursos passados. Temos uma versão em português e 

uma versão em espanhol. Então você poderá utilizar os documentos para poder organizar e 

planejar também o seu módulo.  

 

Chat: Norma: Creio que poderia ficar como o primeiro tema do segundo curso, já que se abriria 

a possibilidade de fazer um mini-projeto com as diretrizes e informações que o módulo propõe.  

 

Elaine: Completamente de acordo com você Norma. Se você se motiva Ligia e quer fazer o 

primeiro módulo do segundo curso ou de entrada já desenvolvemos o primeiro curso inteiro, 

você também viu o planejamento do ano passado, se vê a possibilidade de abrir o módulo, seria 

também uma ótima opção, porque isso compartilho com Norma que são questões que seriam 

introdutórias.  
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Chat: Ligia: qual seria o outro tema que seria incluído neste ano?  

 

Elaine: Não sabemos Ligia, porque Claudia teria que nos propor hoje e parece que não pode 

assistir e devo me contatar com ela pois havia confirmado que participaria da reunião. Ela havia 

dito que a partir do material que lhes disponibilizei de nossas aulas do ano passado ela faria 

uma proposta de conteúdos, portanto estamos esperando que ela nos conte que conteúdos 

proporá e também para que nós todos vejamos juntos se se alinha em linhas gerais à nossa 

proposta. Portanto estaria ainda pendente Ligia. Como você e Eugênia veria iniciar o primeiro 

módulo do segundo curso, tal como nos propôs Norma?  

Ligia: Olá Elaine, é verdade que estamos trabalhando nesse tema e também conhecemos já a 

plataforma, então estamos em condições de avançar, focaríamos nas atividades de forma 

criativa de forma a respeitar o referencial metodológico e didático que vocês vêm 

praticando. Sim, não teríamos problema com esta agenda.  

 

Elaine: Perfeito. Então podemos manter para o primeiro curso manter metodologias para a 

qualidade da educação e estratégias de colaboração e depois linguagem afetiva. E sobre 

ferramentas digitais onde você se vê melhor Emerson, no curso um ou dois? Se Norma 

concorda, penso ser interessante mantermos o mesmo módulo um, e o módulo das ferramentas 

mais próximo das metodologias, das estratégias de aprendizagem ou deixá-lo para o segundo 

curso?  

 

Emerson: Não tenho nenhuma preferência, poderia me encaixar perfeitamente em qualquer uma 

das duas propostas, foi uma experiência muito boa no ano passado e gostaríamos de 

continuar nesse ano, mas como ainda dependo de algumas confirmações, talvez se ficamos no 

segundo curso, temos mais tempo para a organização.  

 

Elaine: Efetivamente, como talvez esses temas têm que avançar um pouco mais, como no teu 

caso, que precisa conversar com a sua universidade e também a Cláudia que deverá apresentar 

sua proposta de conteúdos, poderíamos ficar com o módulo 1 de Ligia no segundo curso e entrar 

Emerson, que tem interesse em continuar, esperamos que sim, ou voltamos a ideia de um só 

curso. Se tudo bem, penso que deixaríamos ainda pendentes estes dados, a depender de algumas 

informações. Como é para vocês?  

 

Emerson: Sim, queria dizer que (sic).  
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Elaine: não sei se entendi o que comentavas, mas me disse que poderíamos pensar na 

possibilidade de ampliar a participação dos professores e das instituições....  

 

Emerson: Claro, que no Seminário tivemos quase trinta instituições participantes, gostaríamos 

que fizéssemos maior difusão não somente para nós, de maneira geral, mas que outros possam 

envolver-se.  

 

Elaine: Sim, Alexandre enviou uma mensagem de Feliz Natal a todos informando que se 

alguma das instituições gostariam de somar-se aos grupos constituídos que pudessem contatá-

lo. Mas a verdade é que a resposta positiva que temos em nosso caso foi a Universidade da 

Cláudia, a proposta que ela vai fazer. Mas sobre a divulgação sim, pois se outras quiserem 

somar-se ao grupo, é importante esta proposta. Eu comentarei com Alexandre. Obrigada 

Emerson pela ideia. Quando queiras Kelly.  

 

Kelly: Obrigada, penso que também poderia ser um tema modular como uma espécie de 

carrossel, para mim interessa que façam todo o curso que tenham sejam os quatro, cinco ou seis 

módulos que sejam. Mas me interessam saber em que situação poderíamos ter, por exemplo, 

ferramentas digitais e poderíamos ter mais professores do que em aprendizagem colaborativa? 

Como se fossem independentes. E também uma pergunta: esse curso se monta em alguma 

plataforma para que se vai fazendo, ou como é essa parte?  

 

Elaine: Te comento primeiro a resposta da segunda pergunta. Primeiro se monta a plataforma 

de X, que em outubro teremos a nova versão do Blackboard, funciona bem aqui na X e, 

portanto, tem sido a X que oferece o ambiente virtual. Depois, cada um dos professores dos 

módulos, vamos configurando a aula em função dos módulos e configuramos tudo: os espaços 

de avisos, materiais, atividades, o centro de qualificação. Em relação a outra questão, não sei o 

que pensam os outros, de termos a opção de alunos que participam em um só módulo. 

 

Chat: Ligia: pode ser factível.  

Chat: Norma: considero atrativo, porém por uma questão de horas-trabalho, não sei se é 

conveniente aos professores ter uma constância, por apenas algumas horas.  

Chat: Ligia: e nesse caso se daria um certificado por módulo?  

Chat: Emerson: talvez deveriam participar de, no mínimo, dois módulos.  

 

Elaine: A questão é que se acrescentamos alguns nesse grupo de trinta, ou seja, que só querem 

participar de um módulo, teremos os 30 que irão participar de tudo e depois um grupinho que 
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participariam de um mínimo de módulos. Eu vejo com os critérios de avaliação: deveriam 

participar de 3 dos 4 módulos. Para poder ter o certificado, precisam participar de 3 dos 4 

módulos. Claro que estamos falando que participem em dois módulos ou em somente um 

módulo. Talvez precisamos pensar que capacidade temos de gerenciar para além desse grupo 

de 30 pessoas, participantes individuais para os módulos. Tem presente professores que se 

interessariam por esta opção Kelly?  

 

Chat: Norma: Creio que para o módulo que tem trabalho em equipe seria menos viável, já que 

pode contar com pouca capacidade e não atingir a dinâmica que se espera em equipe.  

 

Kelly: Não, de minha parte estaríamos todos disponíveis a cursar todo os módulos, mas o que 

acontece é que coloquei em discussão porque aqui em nossa instituição fazemos isso para 

professores diplomados, de forma que quem quer receber um diploma do curso completo o faz 

e quem deseja realizar somente um módulo também pode. Para nós é muito eficiente trabalhar 

em forma de carrossel, pois é possível se sustentar. Não sei como é em outras instituições. De 

nossa parte, como é a primeira vez vamos participar de todos os módulos.  

 

Elaine: Se para vocês estiver bem, colocamos na ata essa iniciativa para verificação de forma 

que se alguns companheiros tiverem participantes que queiram fazer dois módulos, 

avaliaríamos dentro do curso, se surgem estes casos, verificaríamos esta outra alternativa. 

Kelly, fica anotado essa reflexão conjunta que fizemos.  

A proposta então que temos nesse momento é de fazermos dois cursos, de forma mais viável 

que podemos ter mais em mente. Neste caso seria importante as confirmações para termos uma 

data concreta para os trabalhos.  

 

Kelly: creio que neste caso, se tivermos somente um módulo novo, podemos fazer um só curso, 

com cinco módulos e somente para os professores que fizeram os cursos anteriores, 

podemos ofertar esse módulo novo. De forma que poderiam ter o curso todo completo.  

 

Elaine: Compartilho com você Kelly, Ligia também. Perfeito. Penso que Cláudia que havia se 

comprometido conosco em oferecer uma proposta tenha tido algum problema de última hora 

que não permitiu que se conectasse, e em nenhum momento disse que se retira do projeto. 

Estejam certos que eu lhe enviarei uma mensagem hoje mesmo, perguntando se continua 

interessada. Porque deveríamos avaliar um pouco a proposta final de planejamento do curso. 

Assim que tiver essa resposta falo com vocês, porque caso a proposta da Claudia fique, 

abordaríamos os dois cursos. Seria importante que assim que tivermos a proposta da Cláudia 
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vejamos que módulos combinam para a composição dos cursos. Se levamos o módulo de 

aprendizagem colaborativo e da afetividade conduzidos por Ana Lúcia e eu como módulos 2 

(um em cada curso) e Emerson poderia ser um terceiro módulo deste primeiro curso, e o último 

módulo seria a proposta que Claudia pudesse nos colocar. Como vocês veem essa possibilidade 

de organização de entrada dos módulos, supondo que a proposta de Cláudia será feita.   

 

Chat: Kelly: Sim.  

Chat: Norma: me parece boa a distribuição que você propos.  

Chat: Emerson: me parece ok.  

 

Elaine: Eu vejo as respostas e revemos as guias, porque elas teriam algumas alterações em 

função das novas inserções. Só nos restaria ajustarmos qual é a próxima data para nova sessão. 

Ligia e Eugênia, quando pensam que poderiam estar disponíveis em função de algum trabalho 

feito com os materiais do módulo que vocês oferecerão? O curso de vocês seria mais tarde, não 

em 23 de abril, mas num segundo curso. Quando poderia ter uma primeira versão da proposta 

Ligia?  

 

Ligia: Primeiro, gostaria de saber quando teremos todo o material disponível no drive, e depois 

trataremos de buscar os materiais online e adequá-los ao curso. Para princípio de março 

podemos compartilhar os materiais. Precisaríamos de fevereiro e março para trabalharmos.  

Elaine: Para nos na Espanha hoje já é tarde, mas amanhã de manhã já envio a vocês todo o 

material em word, para que possam partir do documento geral, e buscaremos fazer o plano geral 

deste segundo curso. Portanto, a parte desse material vai nos servir para planejarmos esse 

segundo curso. Por isso como comentava Eugênia, antes de começar o curso de abril, estaria 

bom para termos um tempo também, pois o planejamento seria feito um mês antes de começar 

o curso, mas teremos fechada o planejamento de forma que estejamos mais tranquilos. Portanto, 

como disse Eugênia, antes de 23 de abril, se existir a possibilidade de materiais e documentos 

trabalhados seria perfeito.  

Elaine: Poderíamos nos ver dentro de um mês, o que vocês acham? Para verificarmos os 

avanços, já com uma proposta de guia didática pronta para os dois cursos.  

Chat: Emerson: muito bem, 07 de março.  

 

Elaine: 7 de março? Perfeito. Nos vemos todos em 07 de março? Todos concordaram. Pode ser 

as 16h de Barcelona, como hoje?  
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Agradeço a presença de todos, o empenho, por seu trabalho, compartilharei agora com Ana 

Lúcia que me comentou que houve uma mudança na agenda, uma confusão em relação ao 

horário, para que saiba de nossos avanços e nos mantemos em contato.  

 

Chat: Norma: estou muito grata por trabalhar com uma equipe com tanta disposição.  

 

7.  

 
Reunião Ana Lúcia e Elaine 

Duração: 41:42 

 

Elaine: Ana Lúcia! Olá querida como está?  

Ana Lúcia: Olá querida como está? Estou bem.  

Elaine: Vi que você foi viajar, que bom. Fico muito feliz por você!  

Ana Lúcia: Sim, foi muito bem, fui com minha irmã, foi muito bonito. Desculpe pela última 

conferência. Tive um problema enorme para resolver de última hora.  

Elaine: Sim, eu imagino pelas mensagens que me enviava.  

Ana Lúcia: Agora está tudo bem, estamos resolvendo, ainda não chegamos definitivamente ao 

final, mas já encontramos uma solução. Estou um pouco preocupada com o desenvolvimento 

do curso, pensei que poderíamos conversar um pouco para unirmos o grupo novamente. 

O que você acha? Como podemos fazer?     

 

Elaine: Sim, eu também estou um pouco preocupada por isso também tinha interesse em 

falar com você para ver o que você pensa que podemos fazer, porque a ideia inicial, da 

última vez que nos vimos eu e você, fizemos a proposta de dois cursos, se você lembra, porque 

já que a oferta de módulos era maior que no ano passado, poderíamos planejar dois cursos, e 

poderíamos trabalhar com a colaboração da Cláudia Pontes que disse que viria e Ligia também 

se incorpora, então esses dois professores utilizariam os documentos de planejamento que 

tínhamos no ano passado e essa possibilidade de incrementar mais esse ano, bom dois cursos, 

e precisaríamos ver como encaixaríamos a ordem dos módulos. O que aconteceu na última 
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videoconferência foi que o Emerson comentou que necessita de uma autorização de sua 

instituição para poder continuar. Então estamos à espera que a Universidade de Z diga 

algo tanto em oferecer o módulo e, portanto, em oferecer o professor, como convidar os 

participantes. Então na semana passada Américo contatou Emerson e com Alexandre e lhes 

comentou que ainda estavam esperando. As contribuições que poderia fazer estavam claras: 

que viria a Barcelona em outubro, que estava esperando o que dizia a Universidade. Estava 

também à espera de Cláudia, que disse que proporia um tema, que tinha alguns temas 

trabalhados e que era possível alguns destes temas revisá-los e adaptá-los no formato que 

estamos oferecendo. Contudo ela não veio na última reunião e não me respondeu à última 

mensagem que eu havia enviado. Conversava com Ligia e Kelly. Kelly está muito ativa, já me 

passou o nome dos participantes de sua instituição. Mas plenamente dentro do projeto está 

Norma, Ligia, você e eu. Ou seja, que são quatro módulos que já temos certos. Ainda Ligia 

precisa trabalhar o módulo, precisa me passar a documentação. Eu já dei uma revisada no plano 

geral do ano passado, não alterei nada, mas já enviei para ela para que já poderia acrescentar 

seu módulo. Ligia já está trabalhando e as três que somos também. Mas faltaria esses dois 

módulos novos. O que me dá medo é comprometermo-nos para dois cursos para o dia 23 de 

abril, mas o que temos é que podemos fazer certamente quatro módulos. Mas não sei se 

mais.. talvez.  

 

Ana Lúcia: Penso que devemos fazer a proposta de um curso agora e se outros respondem, 

aí podemos pensar para o segundo semestre, não sei. O que pensa? Agora temos Z, X e MK 

e agora se incorpora Ligia, de XZ.  

 

Elaine: Exato, exato.  

 

Ana Lúcia: Temos uma data definida?  

 

Elaine: Sim, na última reunião dissemos 23 de abril. Penso que se organizamos os módulos 

temos tempo. Porque o meu módulo e o de Y já estariam meio prontos. Seria importante 

ajudar a Ligia, se necessita para ajustar os conteúdos, tudo o que podemos fazer por ela, 

para que possa estruturar adequadamente, ajuda-la um pouco. Ela também esteve como 

estudante no ano passado. Portanto, penso que não vai ser difícil organizar-se no ambiente. 

Precisaríamos dar um pouco de suporte para a Ligia e iniciaríamos o curso em 23 de abril e 

então seria necessário convidarmos os estudantes que iriam participar da nossa terceira edição 

do curso.  
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Ana Lúcia: Sim. Penso que, estava preocupada porque deveríamos fazer um folder, como 

sempre fazemos, para a divulgação aos participantes. Então se Ligia nos envia as informações 

do planejamento posso fazer o folder e envio por e-mail para que possamos divulgar e termos 

as inscrições de nossos colegas. Acho que é uma boa data. A minha dúvida é que, tínhamos 

falado de fazer um módulo preparatório para o uso do blackboard, que haviam dificuldades. 

Como poderíamos pensar sobre isso?  

 

Elaine: sim, no momento em que planejamos que se incorporaria Emerson e Cláudia, o que 

comentamos era que fazer um módulo introdutório já seria demais, mas se agora não se 

incorporam, penso que poderia ser interessante essa ideia. Enviei via drive, vários documentos, 

e se não me engano, Ligia também enviou alguns documentos que utilizamos no início de 

nossos cursos.  

 

Ana Lúcia: Ah, sim. É como um tutorial, sim? Agora me recordo. Sim, penso que um tutorial 

seria interessante. Não penso que seja necessário fazermos um curso ou algo assim. 

Disponibilizamos dois tutoriais, sendo um em inglês e um em espanhol e penso que já é 

suficiente. Se pudéssemos disponibilizar para os alunos uma semana antes o início do curso.  

 

Elaine: Ok. Olha, Ana Lúcia, estou te enviando agora e também por e-mail um tutorial. Este é 

um texto que eu estou utilizando, que preparei para trabalhar com os professores daqui, eu 

preparei como um manual básico que traz alguns conceitos mínimos de como configurar 

sua aula. Como fazer sua apresentação, como enviar um vídeo em que o professor se apresenta, 

então esse documento eu tenho em inglês e espanhol, porque temos estudos preparados em 

inglês, então tenho nas duas línguas. Olha, agora estou enviando. Tenho dois: um que é 

completo sobre como navegar no blackboard e depois um que se chama primeiros passos. Te 

envio os dois agora. Nos primeiros passos espera-se que se possa entrar no campus e assistir 

à videoconferência. Para aqueles que tem muita pressa e não tiveram tempo de navegar no 

ambiente, então eles podem assistir algumas videoconferências. Então eles podem ter esse 

documento para acessarem. Penso que estariam bons estes dois textos, porque são bem 

específicos do “campus”e são os que eles irão necessitar.  

 

Ana Lúcia: Sim, já está aqui.  

 

Elaine: Teria que mudar algumas coisas neste documento, teríamos que fazê-lo com nosso 

formato, mudar um pouco, pois está como X. Esse primeiro é bem breve sobre como pode-

se chegar até a videoconferência e o outro é mais longo.  
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Ana Lúcia: Sim, esse com onze páginas está interessante. Podemos fazer algo baseado nesse, 

algo mais simples.  

 

Elaine: Sim. Porque neste eu tenho trabalhado. É um formato de apresentação. Portanto, sim, 

poderíamos trabalhar com um documento desta natureza.  

 

Ana Lúcia: Sim, penso que é simples e ajuda a transitar nos módulos. Elaine, o curso se inicia 

em 23 de abril, temos o início de cada módulo? Como faremos, o primeiro será sempre 

Anauahc? Depois o teu, o meu e último Ligia, seria isso?  

 

Elaine: Sim, porque Ligia, em princípio havia comentado que por seu conteúdo seria mais fácil 

apresentar-se como primeiro módulo do curso dois, mas já que ficaremos num só curso, me 

falou por e-mail que seria melhor ficar como último módulo e que seria a última. Eu disse que 

sem problemas. As datas podemos decidir você eu, considerando sete semanas de duração. Te 

envio também a versão que enviei a Ligia, que é a versão do plano geral que já tem algumas 

modificações, alguns ajustes. Se para você ok, terminamos de trabalhar com estes ajustes, veja 

o que acha? 

 

Ana Lúcia: Sim, sim. Porque quando Ligia enviar toda a proposta eu vou traduzir em português 

para que tenhamos o plano geral como no ano passado, em dois idiomas, pois penso que também 

é importante termos toda a programação nos dois idiomas.  

 

Elaine: Sim. Ok. Já tem alguns dias que não conversamos, mas penso que estão trabalhando na 

proposta do curso. Olha, agora te enviei o Guia.  

 

Ana Lúcia: Elaine, então poderíamos definir as datas, porque eu penso que poderíamos 

antecipar a edição do folder, mas que nos encontremos todos juntos, não sei quando, não sei se 

temos a proposta de mais um encontro todos juntos, já com as datas do início, já com a proposta, 

também com o folder para que possamos fazer a divulgação um pouco mais adiantada. Não sei,  

como é para você? 

 

Elaine: Sim, porque ainda nos falta a lista para darmos acesso aos estudantes com tempo. 

Portanto, deixar-lhes conhecer o programa antecipadamente. Já tem agora a Guia? 

Ana Lúcia: Não tenho, ainda não chegou. Agora sim.  
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Elaine: Está programado para 7 semanas, a metodologia, etc. O módulo 1, de início está vazio 

porque imaginávamos que entraria primeiro XZ, então o que vamos fazer é mudar de ordem 

outra vez. Precisaremos fazer essas mudanças.  

 

Ana Lúcia: Mas esta ordem nova, para mim pedagogicamente, muito mais interessante. 

Ela não consegue terminar antes? Por conta do tempo, o que você pensa? 

 

Elaine: Ela me pediu para serem as últimas.  

 

Ana Lúcia: Então ok. Agora, pensa se podemos manter a sua como a primeira, a minha a 

segunda, depois a terceira seria a de desenho pedagógico e a última de XZ, o que pensas? 

 

Elaine: Sim, nós podemos fazer assim.  

 

Ana Lúcia: Sabe porquê? Te digo claramente, porque os alunos que participaram das 

versões anteriores estão mais interessados nas metodologias, nas questões sobre a 

afetividade, porque, o módulo de Y é muito interessante, mas não é próprio, próprio para o 

professor que está em aula. Penso que lhes interessa mais algo que seja mais próximo de 

sua realidade. E depois se estudam dois módulos de sala de aula, aí sim poderiam estudar 

os instrumentos de qualidade, e podem, inclusive comparar com sua aula, se sua aula está 

dentro destes padrões de qualidade. O que pensas?  

 

Elaine: Eu vejo muito bem Ana Lúcia. Porque assim também encerramos com um módulo 

que também é metodológico. Abriríamos com dois módulos metodológicos, depois lhes 

damos uma perspectiva de um ponto de padrões de qualidade, que não está mal. Eu sou 

partidária de usarmos todas as metodologias que temos. Pois esta perspectiva de que se 

devem ter elementos comuns é muito importante para que os alunos não se percam. E 

encerraríamos com um módulo de metodologias. Eu veria muito bem Ana Lúcia, que 

fizéssemos assim. Então vamos ajustar as datas.  

 

Ana Lúcia: Vamos ver. Se a tua inicia em 23 de abril...  

 

Elaine: Estou olhando que este ano a Semana Santa se inicia em final de março, dia 30. Temos 

tempo Ana Lúcia. Podemos dar uma volta, considerando esses três dias, para fechar as datas, 

pois se estamos iniciando em 23/04, que seria o meu e calculamos 10 dias de trabalho. Então, 

seguiríamos até o dia 04/05. Então o primeiro módulo seria do dia 23 de abril a 04 de maio. O 
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segundo módulo, o teu, seria do dia 05 de maio a 14 de maio. O terceiro seria de 15 de maio a 

24 de maio. Temos que falar com Sandra e Norma.  

 

Ana Lúcia: Sim, falamos com elas, fazemos a proposta e vemos o que acham. O último módulo, 

de 25 de maio até 4 de junho.  

 

Elaine. Ok. Eu penso que está bem.  

 

Ana Lúcia: Penso que podemos fazer um e-mail e mandamos para todas com estas propostas e 

ajustamos os guias. Se elas estiverem de acordo eu começo a fazer o folder para fazermos a 

divulgação e se podemos ter o Ambiente Virtual aberto poderíamos com antecedência, trabalhar 

e ajustar os conteúdos, alguma tarefa. Por exemplo, eu na última edição não conseguia 

compreender como fazer para incluir uma tarefa e depois utilizei o fórum para a 

postagem dos relatos. Me interessaria ajustar um pouquinho o ambiente como estava.  

 

Elaine: o que é interessante é que tendo tempo podemos pedir o curso. Pois se temos os 

participantes com antecedência Ana Lúcia, então eu já posso pedir o curso. Se tenho a lista de 

participantes. Com dez ou quinze dias antes, nos dá mais tempo para prepararmos o 

módulo e assim vamos olhando as possibilidades que temos de ajustar o ambiente. Bom 

como eu disse, Kelly e Ligia já me passaram. Faltaria ver Y, quantos participantes necessitam, 

pois se eles não querem divulgar para seus professores, mas que simplesmente só indiquem os 

professores formadores ou não, porque para mim é importante ter essa lista de professores 

participantes e irmos avançando um pouco. Assim teremos o curso aberto no ambiente virtual 

com antecedência.  

 

Ana Lúcia: E vou também verificar quais serão os meus participantes. Só estava precisando 

saber as datas, etc, também penso que já na próxima semana terei os participantes do MK.  

 

Elaine: Se tudo bem, a Ligia e Norma também, a Kelly também. Posso passar-lhes as datas e 

se dizem sim, para a próxima reunião apresentamos o Guia um pouco mais organizados, pelo 

menos esses módulos, que temos já mais claros. Trabalharíamos neste documento que de início 

ao Blackboard, esse pequeno manual. Ana Lúcia, você vê esse manual como completo?  

 

Ana Lúcia: Sim, agora o segundo é como um material institucional, geral para todos.  

 

Elaine: sim. Os dois eu preparei para estes professores, ambos.  
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Ana Lúcia: Ah, sim compreendo.  

 

Elaine: Os dois podemos usar tranquilamente, porque foram preparados por mim e podemos 

modificar o que queremos. Porque talvez o manual do blackboard é muito extenso. O que você 

acha? 

 

Ana Lúcia: Sim, sim. São dois materiais muito bons. Podemos trabalhar com eles, só devemos 

adaptar um pouquinho à nossa estrutura do curso, mas pelo que vejo é muito parecido com o 

nosso. 

 

Elaine: Se fazemos um documento mais como primeiros passos, mas também com acesso aos 

outros espaços que eles vão necessitar também para trabalhar.  

 

Ana Lúcia: Certo. Sim. E quando enviamos as datas para elas, seria importante que elas pensem 

e agendem que dia teremos a videoconferência, porque em cada módulo teremos uma 

videoconferência. Me lembro que era como 12h ou 13h no Brasil, seria como 16h ou 17h, de 

Barcelona.  

 

Elaine: Era às 17h de Barcelona, às 12h de Brasil e às 10h. Podemos ajustar.  

 

Ana Lúcia: Sim, penso que como proposta, enviamos as datas dos módulos e que já nos 

digam quando serão as videoconferências.  

  

Elaine: No ano passado, o que fizemos foi a videoconferência no primeiro dia do módulo, se 

lembra? No ano passado, isso foi muito bom. No primeiro dia do módulo fizemos a 

videoconferência e estariam presentes os professores e também essa seria gravada. Então, 

estariam presentes os professores, então seguiríamos as datas, 23 de abril, 05, 15 e 25 de maio. 

Quando enviarei a mensagem colocarei tudo isso como uma proposta inicial, claro porque 

estamos dando como certo que Emerson não poderá participar e Claudia também não 

participaria do projeto. Ou seja, já me dá medo que não se sintam excluídos.  

 

Ana Lúcia: Não, não. Penso que podemos fazer um e-mail, falando de nossa preocupação com 

relação à realização do curso. Estamos pensando em reorganizar o curso, este primeiro já com 

os recursos e pessoas que estão acertadas, e que para os outros poderíamos pensar um segundo 

curso, se estiverem de acordo, em função do tempo que temos que é pouco. Por exemplo, eu 
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me disponho a oferecer novamente, junto com Cleuza e Emerson, se Z se incorporarem. 

Teríamos dois cursos mesclados, e poderíamos fazer outro no início de agosto, por exemplo. 

Apresentamos estas duas propostas, mas com essa primeira melhor definida para que não 

corramos o risco de não oferecer nenhum curso.  

 

Elaine: Perfeito. No caso em que eles não possam participar, temos um curso revisado com um 

módulo novo, com materiais tecnológicos, que foram alguns pontos fracos que identificamos, 

e senão fazemos dois cursos, que teria que ser em julho Ana Lúcia, porque em agosto X está 

fechada e portanto, seria muito complicado.  

 

Ana Lúcia: é que para nós temos no Brasil férias em julho.  

 

Elaine: Mas nos ajustamos. Quem sabe junho, por exemplo. Nos ajustamos. Farei desta maneira 

para deixar claramente esta possibilidade, abrimos a possibilidade, mas garantimos que 

podemos avançar na oferta do curso.  

 

Ana Lúcia: E podemos oferecer o segundo curso com três módulos, por exemplo, um pouco 

mais compacto, ou oferecer esse do MK, um completo e um mais “express”, compacto se eles 

conseguem a autorização necessária.  

 

Elaine: Perfeito. Então penso que precisamos tentar nos ver com Sonia, Ligia, Kelly e Norma, 

quando tenhamos a proposta do plano geral, do guia, e também com esse material que dizíamos. 

Faríamos esse esforço de incorporar os conteúdos de Ligia e se tivermos alguma dúvida, já 

compartilhamos. Eu não demoraria muito tempo para essa reunião, penso que no máximo 

quinze dias, por exemplo 15 de março.  

 

Ana Lúcia: sim, sim. Para mim é perfeito.  

 

Elaine: Em 19 de março, a esta hora, tudo bem?  

 

Ana Lúcia: sim, sim. Para mim é perfeito.  

 

Elaine: Na mensagem que enviarei com as datas, lhes indico também a data da reunião. E se 

algumas delas tiverem disponível os nomes dos participantes seria excelente.  
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Ana Lúcia: Eu também, para o dia 19, penso que já terei os nomes dos nossos professores. 

Penso que estamos bem agora. Estava um pouco preocupada.  

 

Elaine: sim eu também. Não tinha a resposta deles. Tínhamos em mente dois cursos e ao final 

não podemos ter, asseguramos ao menos um. Enviarei o e-mail para todos e também vamos ver 

com a Ligia até que ponto avançou com seus conteúdos, porque as primeiras diretrizes já têm 

e podem enviar o Guia. Podemos enviar o guia que lhe enviei, se você quiser dar uma olhada, 

uma revisada antes de enviarmos.  

 

Ana Lúcia: Gostaria hoje de dar uma olhada geral e te devolvo amanhã, para compartilharmos 

com ela. 

 

8.  

 
Reunião:  Elaine e Ligia 

Duração: 17:41 

 

(não temos o início da conversa) 

 

Ligia: Vamos trabalhar sobre o tema da didática das distintas competências aplicadas na 

educação online. Também estamos decidindo qual será a atividade de avaliação e estamos 

terminando de definir a bibliografia. Espero que esta semana terminemos e já compartilho para 

que possamos definir os materiais. O que você acha? Se você quer eu te comento um pouco: a 

ideia e trabalharmos as quatro didáticas de trabalho para aprendizagem por problema, por 

projeto, por estudo de casos e por desafios. A atividade prática seria que cada um dos 

participantes escolha em sua disciplina, um tema de sua preferência e experiência e escolha 

qual das quatro didáticas seja mais adequada para sua matéria e propor uma atividade que 

envolva uma dessas quatro dinâmicas e como poderia realiza-la em um ambiente virtual. 
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Muitas vezes a aprendizagem por desafio ou por problema em um ambiente virtual, o 

professor precisa inovar e se tornar criativo para conseguir. Por experiência nossos 

professores estão trabalhando sobre essas quatro didáticas e temos vistos trabalhos muito 

bonitos e muito interessantes. Esta é a proposta, não sei como você a vê, o que acha?  

 

Elaine: A vejo fantástica Ligia, porque se ajusta muito bem às competências e aos objetivos dos 

outros módulos. Como havíamos planejado a formação, é bem parecido com a edição passada, 

a ideia é darmos um peso maior às didáticas, às estratégias metodológicas. Então os dois 

primeiros módulos, tem a aprendizagem colaborativa e os indicadores emocionais da 

aprendizagem e depois temos o módulo da Z, que é um módulo talvez mais de padrão de 

qualidade, não tem tanto peso com as didáticas, mas é complementar a elas, no sentido que 

apresenta alguns importantes padrões de qualidade, e então com vocês no módulo quatro, é 

também um módulo de didáticas, metodologias e estratégias, de forma que será um 

módulo muito próximo aos estudantes da forma que você fará. A proposta que eles possam 

aplicar em suas próprias aulas e temáticas me parece fantástica. E como você disse que 

termina a proposta essa semana, nós já temos o plano geral avançada. Agora mesmo, ao iniciar 

a sessão te enviei é o mesmo documento que te enviei antes, estive repassando primeiro eu e 

depois Ana Lúcia para fazermos algumas mudanças e agora você poderia incorporar a parte do 

módulo 4 a esta programação, a este guia e fazermos uma revisão final e para acertarmos com 

base para podermos divulgar aos professores que participarão. Porque algumas instituições vão 

organizar um pequeno documento para conhecimento dos professores que terão a oportunidade 

de participar do curso, então, com esse documento base já poderiam preparar melhor a 

divulgação. Vejo tudo muito bem. Você tem alguma dúvida sobre o conteúdo....  

 

Ligia: Elaine, o conteúdo me parece excelente. Eu fiz o curso no ano passado e foi muito 

bom para mim. A dúvida é sobre a quantidade de participantes que cada universidade 

pode propor. Eu havia entendido que a ideia seria abrirmos para outras universidades 

que estivem conosco, convidando-os a participar com seus professores, então, gostaria de 

saber se vamos fazer um grupo maior e como vamos fazer a divisão das vagas para 

quantos professores de cada instituição poderão se inscrever, isto porque daí dependeria 

nossa campanha para divulgação. Nossa universidade é muito grande, temos no total cerca de 

60.000 alunos e muitos docentes. Assim, de acordo com a quantidade se serão cinco ou seis, 

no mínimo, implicará na forma como faremos a divulgação. Se for muito pouco, por 

exemplo, dois docentes, nós indicaremos pessoalmente os professores que gostaríamos que 

participassem neste momento. Se podemos ter um pouco mais de vagas, podemos estender 
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a divulgação a um público um pouco maior. Por isso gostaria de saber quantas pessoas 

poderíamos inscrever? 

 

Elaine: Então Ligia, a proposta de estendermos a outras instituições foi feita pelo Emerson em 

outra reunião, se me recordo bem, de que professores de outras instituições também 

participassem, o que acontece é que como grupo, temos certa capacidade de atender os 

professores de maneira adequada. No ano passado, tivemos um grupo de 30, 35 e máximo 

40 professores. E identificamos que era um bom número para que os quatro módulos 

pudessem se desenvolver de forma a atendermos os professores alunos de forma 

adequada, para que pudéssemos interagir com todos eles. Houve essa percepção de que 

seria adequado. Esse ano nos movimentamos para mantermos os mesmos números, estaríamos 

falando em torno de 12 a 15 participantes por instituição. Em X fizemos como no ano passado, 

vamos renunciar a enviar professores para que as outras instituições tenham mais oportunidade 

de vagas. Então estamos falando dessa quantidade de vagas. É claro que seria fantástico 

termos outras instituições, mas sempre vai depender da nossa capacidade enquanto 

professores formadores, de como vocês vem, de como vê Ana Lúcia, Sandra e Norma, se 

cuidamos para não termos um grupo muito grande. Podemos ver agora este curso que começa 

em 23 de abril e depois do que nos fala Emerson e Cláudia, podemos propor uma nova edição, 

e poderíamos acrescentar mais instituições que se queiram somar. Para os professores da Sigo 

XXI, estaríamos falando de cerca de 12 a 15 professores.  

 

Ligia: Sim, sim, me parece muito bem. Vamos ver como podemos divulgar então.  

 

Elaine: Seria muito bom que você nos envie o nome dos professores assim que os tenha, 

precisamos, como no ano passado, o nome, o e-mail e se puder incluir o documento de 

identificação, podemos colocar no certificado.  

 

Ligia: Vou enviar aos participantes e assim posso te mandar os nomes o quanto antes.  

 

Elaine: Te enviei também no início desta sessão alguns documentos tecnológicos, para que eles 

tenham acesso prévio, para que possam ter os “primeiros passos” para navegarem no campus 

da X. Porque o que identificamos na avaliação do ano passado, mesmo tendo as avaliações 

altíssimas, um dos pontos fracos que destacaram foi que os estudantes necessitaram um 

pouco mais de tempo, de uso para poderem fazer download dos materiais e 

familiarizarem-se com o ambiente e então pensamos que talvez fosse interessante que os 

estudantes tivessem um documento breve que os permitiriam entrar no campus, acessar as 
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videoconferências, baixar o material e fazer os envios das atividades. O faríamos por envio 

eletrônico prévio. Nós usaríamos esse material que eu já preparei para os professores da X, não 

sei se teria disponível Ligia?  

 

Ligia: Você mandou anteriormente para mim ou agora? Quando entrei na seção haviam alguns 

documentos para mim, mas também havia uma mensagem de erro e não consegui baixa-los. O 

que chegou por e-mail foram os documentos que falavam dos conteúdos e dos módulos. Porém 

esse documento tecnológico que falava da plataforma, esse não tenho.  

 

Elaine: Ok. Não tem problema se você não consegue ver agora, mas te comento que são capturas 

de tela para facilitar o acesso do aluno ao ambiente. A ideia não é fazer um módulo 

tecnológico, mas sim esse manual breve para trabalhar esses aspectos para que ao menos, 

não tenham essas dificuldades. Te envio novamente ok? Acabo de enviar novamente para seu 

e-mail. Você olha o texto e assim podemos agilizar.  

 

Ligia. Ok. Esperamos chegar. Temos muitos quilômetros de viagem para que chegue...risos.... 

agora chegou. Recebido. Excelente Elaine! Por mim estaria tudo ok. Espero enviar para você 

todo o conteúdo para inserir no módulo, aqui já estamos encerrando e a definição de quais 

seriam os participantes.  

 

Elaine: Pois então está fantástico Ligia. Faltaria, portanto, que Norma e Sandra, que nos 

enviarão quem são os seus participantes. Em princípio, não temos previsto nenhuma mudança. 

As datas que te enviei ontem te parecem adequadas? Porque estive falando com Ana Lúcia essa 

possibilidade.  

 

Ligia: Sim, sim, me parece melhor porque para o módulo quatro temos um pouco mais de 

tempo. Me parece perfeito.  

 

Elaine: a ideia é fazermos uma videoconferência quando cada uma inicia o módulo. Sempre 

começamos o módulo às segundas-feiras e então fazemos a videoconferência. Também 

comentamos que com flexibilidade, como cada uma considerou a oferta do conteúdo, o que 

acha Ligia?  

 

Ligia: Me parece muito bom que se inicia às segundas. Com relação ao horário proposto, às 

16h na Espanha, seria às 12h na Argentina. Nos parece bem que façamos neste horário. Como 

você vê?  
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Elaine: Eu vejo bem. Seria uma hora a menos do que prevíamos, podemos fazer. Não sei como 

seria com Ana Lúcia, penso que em São Pedro seria as 12h também.  

 

Ligia: Não sei se temos o mesmo horário com Brasil. Com Chile tenho certeza, mas com o 

Brasil não. De todo modo, se necessitam que a videoconferência ocorra em outro horário não 

tem problema, podemos nos ajustar. O ideal é que todas as videoconferências de todos os 

módulos aconteçam sempre no mesmo dia da semana e horário para que não se confundam.  

 

Elaine: Para mim também. Tínhamos que seria às 17h em Barcelona, às 13h em São Pedro e 

Buenos Aires e às 10h no México. Podemos ajustar o horário, enviando um e-mail para as 

colegas,  a que horas preferem.  

 

Ligia: Não, está perfeito, me parece bem que seja às 13h, é um bom horário. Está perfeito. É 

um bom horário.  

 

Elaine: Estamos então bem avançados. Se você pode nos enviar sua proposta, eu a incorporo 

ou você incorpora você mesma. E enviamos a todos os colegas para que avaliem se é necessário 

fazerem algumas mudanças e ajustes e vamos terminar de revisar cada um dos materiais. E a 

partir do momento que tenhamos todos os participantes inscritos, poderemos já abrir o ambiente 

das aulas. Pois se temos as aulas preparadas algumas semanas antes melhor. Podemos montar 

cada uma seus módulos e podemos trabalhar sem muita pressa. O que acha? 

 

Ligia: Sim, me parece excelente. Assim trabalhamos com os materiais. Não há nenhum 

problema.  

 

Elaine: Ótimo Ligia. Nos falta Ana Lúcia, temos falado nestes dias, mas não me respondeu 

sobre a data de hoje, acho que não chegou a ver. E Kelly, vai participar com os professores 

mais do que na organização do curso. E te comento quando tiver notícias da Universidade de Z 

e Norma, se estão de acordo com esses avanços e eu penso que no dia 23 de abril podemos 

começar tranquilamente.  

 

Ligia: sim. Perfeito.  

 

Elaine: É um prazer como sempre podermos avançar com o curso. Obrigada por seu trabalho.  
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Ligia: Excelente. Muito obrigada por seu tempo.  

 

9.  

 
 

Reunião: Ana Lúcia e Elaine 

Duração: 40:51 

 

Elaine: Olá Ana Lúcia, como está? Tudo bem? 

 

Ana Lúcia: Ola querida! Tudo bem! E você. Estou tentando me conectar com o computador 

para que eu possa te ver pela câmera, mas não estou conseguindo, então vamos falar pelo celular 

mesmo.  

 

Elaine: Estou vendo que você está utilizando o dispositivo móvel. Nos vemos pela câmera outro 

dia. Você conseguiu solucionar aquele problema? 

 

Ana Lúcia: graças a Deus. Estamos ainda com alguns detalhes, mas estamos bem. E você como 

está?  

 

Elaine: Estou bem, trabalhando muito e já compartilho que Luciana fará parte da equipe 

novamente. Estávamos procurando alguém para substituir a Laura e ela estava com temas mais 

comerciais, mas no final disseram que sim, o que é ótimo, pois nós já a conhecemos, e 

estávamos essa semana organizando a visita de vocês, onde comeremos, estamos organizando 

tudo.  

 

Ana Lúcia: ah, que bom, que bom. Estou me programando. Assim que receber o convite vou 

solicitar a autorização para ir no evento. Mesmo que eu tenha que pagar do meu bolso, irei ao 

Seminário com certeza.  
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Elaine: estamos terminando o convite final, porque estamos tentando ver se conseguimos pagar 

todos os hotéis.  

 

Ana Lúcia: Que ótimo. Porque para nós que estamos na América Latina é mais caro.  

Amiga, estava uma pouco preocupada, te enviei há uns cinco minutos atrás a versão do guia 

com alguns apontamentos em destaque porque as datas que estão escritas não são as mesmas 

que estão na tabela final. Vou ver que página. Porque fiquei um pouco confusa e não me 

lembrava mais quando começamos o curso.  

 

Elaine: Penso que dissemos 23 de abril, não seria Ana Lúcia?  

 

Ana Lúcia: penso que sim, estamos muito próximo dessa data e ainda não estamos 

organizando o material, não sei, penso que talvez seja necessário mudarmos o início do 

curso... me interessaria falar um pouco, o que pensas? Porque hoje já são dia 13/4 e o 

curso começa em 23 de abril?  

 

Elaine: O que mais me preocupa é que não tenho resposta de Sônia e Norma. Precisamos ver 

com elas, porque hoje seria a data em que deveriam enviar a lista dos professores para que 

pudéssemos abrir o ambiente da aula, para que assim tenhamos acesso as aulas e com uns dias 

de antecedência pudéssemos ajudar os conteúdos. Porque vários materiais serão os mesmos da 

versão anterior, portanto, não haverá muito problema, mas precisamos de alguns dias para 

prepararmos a aula. Como não tenho os alunos deles, temos já os teus, os de Ligia e os de Kelly, 

penso em preparar a aula com estes participantes para podermos ter acesso rápido ao ambiente. 

Assim eu espero que dia poderemos ter disponível a aula. Passamos os materiais da versão 

passado e o que temos agora é uma versão nova do colaborate, a aplicação da 

videoconferência, que parece que funciona bem melhor e parece que vão nos colocar com 

essa versão nova. Eu precisarei ver também se temos que capturar novas telas para o 

passo a passo que fizemos. Se lembra daquele material que te enviei sobre o blackboard, que 

disponibilizaremos previamente, precisaremos ver se é necessário ajustar algo em função dessa 

nova versão. Mas o que mais me preocupa e isso. Pois como vemos você e eu fazemos uma 

revisão do Guia e podemos continuar com os materiais que tínhamos. Ligia me disse que 

já tem os dela preparados, mas é claro que a resposta de Sandra e Norma necessitamos 

para nos enviar os participantes e, por outro lado, que nos confirme a oferta do seu 

módulo. Então que nos confirmem se as datas estão ok e se conduzirão as aulas.  
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Ana Lúcia: Por isso que preocupa que dia 23 é muito próximo, e se não temos uma resposta, se 

pensa em adiarmos uma semana mais. Que tentemos falar com elas na próxima semana, vamos 

organizar um novo cronograma de datas, seja para a organização final, temos que incluir uma 

conferência todos juntos, seja para o início do curso. Eu penso que se eles não se manifestam, 

fazemos com 3 módulos, temos que fazer.  

 

Elaine: Sim, sim, temos que fazer. O que acontece é que eu esperava sua resposta hoje e que 

elas nos digam que estas datas estão ok. Quem sabe nos dizem na segunda ou terça e então 

teremos tempo para prepara-lo. Se para você estiver ok, esperamos no máximo até quarta-feira 

para decidirmos as datas. Sim por também temos os seus participantes, que não sei se informou 

que começava dia 23, mas temos os de Ligia e Kelly que esperam que comecemos em 23 de 

abril.  

 

Ana Lúcia: os meus disse que começava em 23, mas que seria confirmado. Porque se 

entendemos que adiantamos uma semana mais, podemos deixar que a semana do dia 23 eles se 

ambientem no AVA, acessem os materiais que estiverem disponíveis, em tese não adiamos o 

curso, mas como se esta ambientação começa em 23 de abril  e o curso em 30.  

 

Elaine: O que acontece é que estava pensando que se lhes damos essa semana para que se 

ambientem no curso, igualmente o curso precisaria estar montado. Se entram na aula e não vem 

os quatro módulos, e não terão acesso. Igualmente teremos que ter os módulos montados para 

o dia 23, não ganharíamos muito nesse sentido.  

 

Ana Lúcia: Sim, é verdade, é verdade. Teríamos que pensar um outro calendário. Necessitamos 

quanto, 10 ou 15 dias para trabalharmos?  

 

Elaine: Você imagina que na terça-feira que vem 17 e 18 temos a resposta de Norma e Sonia, 

e teremos a aula acessível. Você acredita que poderia ter seu módulo pronto para segunda-feira 

dia 23?  

 

Ana Lúcia: Para mim tranquilo porque vou usar praticamente o mesmo material.  

 

Elaine: ok. Porque para mim tenho a impressão que poderia fazê-lo e faltaria a confirmação de 

Ligia e da Sandra e Norma, que são as que mais me preocupam. O que podemos fazer é que 

esperamos até quarta-feira. Eu insistirei hoje com elas, pedirei a lista de participantes e talvez 

copiarei Américo, o que acha? Para que ele esteja copiado.  
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Ana Lúcia: E Alexandre também, para que compreendam que estamos nos movimentando, mas 

estamos tendo certa dificuldade.  

 

Elaine: Alexandre sabe, porque já estive comentando com ele esta semana que estamos com 

tempo bem justo e que nos falta a lista dos participantes, já sabe, mas também podemos copiar 

Alexandre para que Américo saiba que Alexandre está ciente. Podemos esperar então pelos dias 

17 e 18 e se não temos resposta adiamos em uma semana o início, como você vê isso?  

 

Ana Lúcia: Para mim está bom. Minha preocupação é que temos que fazer os ajustes no guia. 

Te sinalizei coisas como por exemplo que agora o seu módulo é o um, mas que em alguns 

momentos no texto ele aparece como módulo dois. Eu fiz a correção com os destaques, mas 

temos toda adequação com o módulo quatro, com Ligia e as datas, porque todas as 

videoconferências estão com a data de 28/5. Então temos que fazer esses pequenos ajustes, 

podemos fazer nós duas. Eu te enviei porque como eu estava um pouco perdida. Fazemos esses 

ajustes e eu já dou inicio à tradução em português. Posso fazer isso no final de semana.  

 

Elaine: Quando finalizamos a videoconferência, olho o guia e as mudanças que precisam ser 

feitas. Sobre as datas, penso que teremos que tirar a Universidade de Z, pois não tenho resposta 

de Emerson sobre isso e nem de Américo. Eles disseram que tinham que pedir autorização de 

sua instituição. Perguntei se poderíamos ajudar em algo, mas não responderam nem se 

participam como professores nem se vão inscrever professores estudantes. Assim que 

terminamos aqui ajusto essas datas e fechamos esse planejamento. Ao passo que só podemos 

montar o ambiente virtual se tivermos a lista dos estudantes, que penso teremos nos próximos 

dias. E depois incluímos, se for o caso, os participantes de Y.  

 

Ana Lúcia: Sim. Ok. Penso que é por aí. E decidimos na próxima semana se conseguimos iniciar 

em 23 de abril ou se é necessário adiarmos por uma semana a mais. E se não temos resposta de 

Y, é delicado mas pensamos em 3 módulos e fazemos o curso, sim? 

 

Elaine: Sim.  

 

Ana Lúcia: Se quiser, perguntamos aos outros, mas penso que é importante como marco do 

grupo termos ao menos uma edição do curso por ano.  
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Elaine: sim, estou de acordo. O que eu faria é que se não temos resposta nenhuma, conversaria 

com Alexandre para que enviasse uma mensagem diretamente a Américo, para que não se 

sintam excluídos.  

 

Ana Lúcia: é muito delicado. É deve ser uma decisão feita inclusive em favor do seminário, da 

rede, não significa que estamos excluindo, mas sim devemos saber o que eles acham.  

 

Elaine: Exato. Sim, sim. Vamos insistir e se não temos resposta, não teríamos outro remédio, 

mas vamos procurar que se mantenham no projeto.  

 

Ana Lúcia: O que pensa se marcamos uma conferência com todos, se tudo for bem, em 20 de 

abril, antes do início do curso? Bom na semana que vem eu penso, mas vou fazer com os meus 

professores uma comunicação interna, falando do curso, com algumas informações pois 

penso que é necessário que aqui num primeiro momento, no MK eu os motive, e que haja 

um ponto de referencia aqui no MK.  Vou pensar em algo nesse sentido e depois compartilhar 

com o grupo.  

 

Elaine: Bom para compartilhar as quatro informações-chave, creio que podemos fazer com os 

estudantes, para que os colegas tenham a versão final do guia de planejamento, que possamos 

conversar sobre os conteúdos que serão os mesmos da edição anterior, bom recordar um pouco 

o procedimento, certo? E confirmar que possamos começar no dia 23. A menos que na quarta-

feira sejamos obrigadas a fazê-lo.  

 

Ana Lúcia: Sim. Perfeito.  

 

Elaine: Eu creio que sairá! Colocando um pouquinho mais de insistência, teremos a resposta e 

podemos fazê-lo.  

 

Ana Lúcia: ok. Estou muito contente. Porque os professores que convidei são professores-

chave, temos dois coordenadores de curso, na verdade três coordenadores dos nossos 

cursos online da área de business e vai ser muito enriquecedor e indiquei um da área de 

educação, então teremos quatro coordenadores de curso participando como alunos. Penso 

que é muito importante. Para um próximo, seria interessante, se tentamos fazer um curso mais 

longo, como uma especialização, para nós é importante termos o apoio dos coordenadores, 

penso que vai ser uma experiência interessante. Espero.  

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


223 
 

Elaine: Seguro que sim. Eu gostaria de manter a data, porque já que conseguimos planejar desta 

maneira, na medida em que possamos, estará muito bem.  

 

Ana Lúcia: Então falamos depois da conferência, vamos trabalhar com o temos e acordamos. 

Porque já falei com o meu design para que tenhamos um folder, novo e mais bonito, pois penso 

que é importante. E vai fazer isso assim que as datas estejam definidas.  

 

Elaine: Perfeito, assim poderemos enviar a todos os estudantes.  

 

Ana Lúcia: Que mais amiga? Estou trabalhando muito. Meu doutorado está hibernando.  

 

Elaine: O que acontece é que estamos fazendo o curso e terá uma nova edição e terá também 

mais resultados né?  

 

Ana Lúcia: Isto que me anima, trabalhar na construção do projeto é parte do meu doutorado. 

Fico mais tranquila. 

 

Elaine: Penso que também os pontos que refletimos no ano passado para esse ano, você 

também poderá analisar em sua tese.  

 

Ana Lúcia: Penso que no ano passado trabalhamos efetivamente pouco no seminário, com uma 

parte expositiva e pouco tempo de trabalho em grupo. Caminhávamos de um lado a outro e 

tivemos pouco tempo de trabalho efetivo. Talvez isso tenha refletido na forma como o grupo 

está se comportando esse ano, pois não tivemos um problema como esse nos outros anos. Talvez 

seja um reflexo de algo um “pouco mais livre” e penso se o seminário estiver bem definido e 

bem direcionado com as palestras e trabalho que se faça em seguida das exposições, eu penso 

que será mais determinante para a rede.  

 

Elaine: E o que você acha que teríamos que reduzir o tempo de exposição de cada tema e 

centralizá-lo mais no trabalho em grupo? O que acha? 

 

Ana Lúcia: eu penso que sim, estou trabalhando aqui na universidade por exemplo com uma 

disciplina que se chama projetos empreendedores, e tenho trabalhado com meus alunos numa 

perspectiva que é uma exposição pequena, simples. Lançamos uma pergunta, um desafio ou 

um problema em seguida e todos trabalhamos a partir desta pequena explanação. Trabalhamos 

no problema e se ajuda os grupos pontualmente e no momento de síntese, o professor ou quem 
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expõe também faz uma síntese e depois da fala dos grupos pode esclarecer alguma dúvida, algo 

que não estava claro, para mim é interessante que como dizemos no Brasil “colocar a mão na 

massa”, que trabalhemos efetivamente.  

 

Elaine: Acontece que a dinâmica que você comenta é a mesma que trabalhamos no seminário. 

Que diferença você vê?  

 

Ana Lúcia: É a mesma. Só que é importante se tomamos um cuidado se um atraso ou alguma 

coisa que impeça que o grupo trabalhe um tempo maior. É isso. Porque nos outros seminários 

que eu participei, no segundo e no terceiro, tínhamos muito regrado o tempo de trabalho, muito 

definido. No último seminário, porque atrasamos no almoço, fizemos o tour na universidade, o 

tempo de trabalho foi muito pouco para que pudéssemos sair com algo mais concreto. A 

metodologia é a mesma, mas se cuidamos do tempo e se temos algum contratempo ou atraso 

que se valorize o momento do trabalho em grupo. Porque é quando o grupo se envolve. É mais 

uma questão de pertença.  

 

Elaine: Sim, porque é certo que tivemos mais contribuições. Estávamos lá apresentando os 

trabalhos feitos e já surgiram novas contribuições e sugestões. O que acha se partimos de uma 

pergunta? Que se gere um formulário? Concretizá-lo mais ou acredita que não?  

 

Ana Lúcia: Sim. E uma coisa que penso que seria muito interessante, que se nos disponibilizam 

antes do seminário algumas literaturas, ou leituras que poderíamos fazer antes do seminário 

para que toda a proposta fosse conhecida. Por exemplo, vamos falar de Analitics Learning. Nos 

enviam algumas leituras sobre o tema para que nos preparemos. Porque quando cheguemos no 

seminário, estamos no clima e no espírito do seminário. Uma leitura e o formulário penso que 

seriam boas ferramentas.  

 

Elaine: Eu estou aqui anotando. Dos artigos estou pensando, pois no mês que vem vou na China 

explicar esse modelo e será a primeira vez que o farei e seria possível a mim compartilhar. Se 

quiser posso te enviar o convite para assistir online. Então vou apresentar esse modelo na China. 

Já tenho material preparado e também farei uma apresentação. Uma alternativa seria enviar os 

artigos e a apresentação. Mesmo que estão em inglês, já saberíamos um pouco o que vamos 

trabalhar.  

 

Ana Lúcia: Seria muito interessante. Do ponto de vista de cooperação, se já sei o que vamos 

trabalhar, já procuro aqui na Universidade que possibilidades teríamos de contato e de parceria 
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que interessasse, mesmo de colaboração, pois muitas vezes não estamos todos trabalhando no 

mesmo tema. Então penso que seria interessante.  

 

Elaine: Uma opção também é o informe X que será sobre este modelo, poderia ser enviado 

antes, porque em termos de marketing, tem sido claro que enviamos o informe depois, mas 

posso colocar as informações chave do informe e depois as informações da China que também 

ajudaria.  

 

Ana Lúcia: sim, penso que sim.  

 

Elaine: Sobre os tempos, talvez façamos uma planilha com os horários. É que quando estamos 

organizando o seminário, gostaríamos que desfrutassem da cidade, dedicamos tempo a pensar 

que restaurantes, que hotel, mas é certo que ao final o trabalho seja desenvolvido seja 

importantíssimo.  

 

Ana Lúcia: esse é o meu sentimento. No segundo e no terceiro seminário estávamos mais 

atentos a responder as provocações e demandas, e agora quando mandamos uma 

mensagem não temos respostas. É só uma percepção que tive. Porque me perguntava: o que 

acontece? Será que estamos trabalhando muito ou é um clima... é certo que estamos todos 

trabalhando muito, mas no ano passado também estávamos trabalhando muito. 

Caminhávamos mais juntos acho eu.  

 

 

Elaine: E veja que neste ano criamos o grupo de whatszap. A intenção era que este grupo 

pudesse nos manter mais próximos. Outro assunto que também pode ter contribuído foi o 

idioma. Haviam mais grupos em inglês, que estavam falando em inglês. Não sei se isto poderia 

ser um fator.  

 

Ana Lúcia: Sim. Vou falar de mim. Não tenho a proficiência em inglês para falar em inglês, 

mas era compreensível, foi tranquilo.  

 

Elaine: Podemos fazer esse trabalho prévio Ana Lúcia. É uma excelente ideia.  

 

Ana Lúcia: Porque penso que agora estamos no quinto seminário, não sei como Alexandre 

pensa, mas eu penso que devemos ter um salto, de como esta rede dá um passo a mais, 

porque se vamos sempre fazer a mesma coisa podemos pensar que não avançamos, mas 
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não é isso, porque na verdade avançamos muito, mas que uma nova cara de trabalhos 

efetivos nos mobilize enquanto instituições a assumir algumas coisas mais concretas.  

 

Elaine: Por esse ano, por exemplo, está nos custando muito levar esse curso adiante, 

estamos sempre muito envolvidas você e eu, mas as respostas sempre faltam, está mais 

complicado este ano do que nos anos anteriores. E sempre somos os mesmos trabalhando 

e a proposta de base é a mesma.  

 

Ana Lúcia: Sim, e podemos dizer que avançamos na expertise, ou seja, o curso agora está 

mais organizado, mais estruturado, com um guia didático, deveria ser um momento de 

um salto e não de estarmos tão preocupadas.  

 

Elaine: sim, sim. De qualquer forma o importante seriamos nós que estamos mais envolvidos, 

nos focarmos as efetivar algumas ações, como Ligia que está muito implicada. E talvez nos 

envolvermos como líderes de algum grupo, você também. Uma ideia é desenvolver esse modelo 

que já tem uma boa base, eu te passarei um questionário bastante extenso e que nos ajudaria a 

trabalhar nesta proposta e que nos dois dias do seminário possamos construir juntos uma 

proposta que seja boa para todos.  

 

Ana Lúcia: Bem amiga. Está bem.  

 

Elaine: E se está bem para você, agora reviso o documento, esperamos até quarta-feira e se não 

tivermos respostas, organizamos as mudanças necessárias.  

 

Ana Lúcia: Vou trabalhar nestes documentos e nos mantemos em contato. Tomará que 

iniciemos em 23 de abril.  

 

Elaine: Também espero que sim. Tchau.  

 

10.  
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Participantes: Elaine, Norma, Ligia.  

 

Elaine: Olá Norma, como está? Ligia me manda mensagem que está tentando entrar.  

 

Chat: Norma: Sabe, não tenho microfone.  

 

Elaine: Não tem problema Norma. Como te dizia, Ligia tenta entrar, Kelly estamos aguardando 

e Ana Lúcia disse que tinha uma reunião agendada, mas me mandou mensagem há pouco 

dizendo que poderá entrar, então penso que poderemos contar com elas daqui uns minutos. 

Porque se temos as quatro professoras que iniciarão o curso, seria ideal. Olha, já temos aqui 

Ligia. Olá Ligia, boa tarde! Bom dia para vocês.  

 

Ligia: Obrigada! 

 

Elaine: Olá, tudo bem?  

 

Ligia: Tudo bem! Sempre com muito trabalho, mas está tudo bem.  

 

Elaine: Aqui também, com muito trabalho, mas está tudo bem. Vou começar comentando um 

pouco sobre a organização do trabalho, pois tecnicamente nosso pedido foi que dupliquem o 

ambiente, alterando os calendários e alguns ajustes, mas já temos uma parte importante do 

ambiente configurado, que penso que vai nos ajudar bastante.   

Vocês acham que devemos começar ou esperamos? Se podemos começar, pois a sessão estará 

gravada...  

 

Chat: Norma. Sim. Por mim não há problema.  
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Ligia: Sim, vamos começar porque a sessão será gravada. O nosso caso que é a primeira vez 

que vamos atuar como docentes no módulo, me interessava saber bem quais os materiais 

no modo de aula, que teremos que deixar prontos. Gostaria de consultar isso, pois é a primeira 

vez que trabalharei como professora das aulas.  

 

Elaine: Sim, sim Ligia. Os conteúdos dos módulos 1, 2 e 3, são conteúdos que já estão no 

ambiente virtual, porque como tinha comentado, eu solicitei que nos dupliquem o ambiente 

virtual do curso do ano passado e agora estamos trabalhando na revisão deste material do ano 

passado. E estamos verificando se utilizamos algumas mensagens e avisos que usamos e 

precisamos que você inclua as suas datas, pois é novo esse módulo quatro, é o que precisamos 

incorporar algumas informações. O que eu queria, se tudo bem para vocês, conto um pouquinho 

o que falta para terminarmos. Porque todas as partes gerais estão completas. Então o que faltaria 

em relação ao módulo quatro, não sei se você já conseguiu acessar o ambiente, pois já faz alguns 

dias que nos deram acesso, então estamos abrindo a aula e configurando-a. Quando entrar, verá 

que no espaço “recursos” temos o plano geral do curso em espanhol que estivemos 

preparando com todas nós, a última versão enviamos a você também Ligia. Olhamos 

algumas questões de calendário que agora queria compartilhar com vocês, então está última 

versão já está enviada em recursos. Também temos a versão em português e também dentro 

de recursos temos uma pasta para cada um dos módulos: um, dois, três e quatro e este 

módulo, como você disse, precisaria complementá-lo incluindo os materiais que imagino 

que você já preparou. Os documentos que faltam neste documento quatro seriam os que são 

referentes à sua proposta, portanto, vinculados às atividades que vocês irão realizar. Poderia 

tomar como referência o módulo um que eu já organizei e revisei. No módulo fiz uma 

configuração inicial que em que estabeleci o desafio, um pequeno parágrafo que incorporei, é 

uma pequena introdução ao módulo, um pequeno currículo, se, por exemplo, for a Eugênia que 

vai conduzir inteiramente o módulo, se for você, também um currículo seu, não sei Ligia se 

você vai participar ou só a Eugênia será a professora do módulo?  

 

Ligia: A ideia é que vamos trabalhando juntas as duas.  

 

Elaine: Ok. Se puder, me envie então o e-mail da Eugênia, para que eu a vincule no ambiente 

virtual, eu daria a ela acesso também como professora, porque é a única pessoa que me falta 

dar acesso. Porque você está como professora, fiz a mudança de estudante do ano passado 

para professora.  

 

Ligia: Perfeito. Envio o e-mail da Eugênia e ela poderá incluir o seu currículo.  
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Elaine: Então deveria incluir nessa pasta de introdução ao módulo os currículos de vocês e 

depois já abaixo os documentos que vocês considerem necessários para trabalhar a proposta. É 

o documento em que vocês podem incluir as competências e objetivos e uma pasta onde poderia 

constar, por exemplo, a apresentação da videoconferência, os materiais obrigatórios e os 

enunciados das atividades e os materiais opcionais que considerem pertinentes. Então você 

pode usar o módulo um como modelo, pois já está atualizado. O módulo dois a Ana Lúcia estará 

atualizando e também Norma com o módulo 3, já estão lá os materiais, mas seria conveniente 

revisá-los também e fazer as alterações nas datas.  

 

Chat: Nell: Sim, justo, estou revisando.  

 

Ligia: Estou buscando resgatar minha senha do ano passado para poder acessar e vamos incluir 

os materiais necessários.  

 

Elaine: Perfeito Ligia. Norma também nos diz que está revisando o seu módulo.  

 

Ligia: Estou com uma dúvida: os materiais eu envio para você ou devemos nós incluí-los 

diretamente? Isso eu não entendi.  

 

Elaine:  sim Ligia, você deve carregar diretamente. Porque agora você já tem o perfil de 

professora e eu solicitarei um perfil de professora para Eugênia vinculado ao e-mail que você 

me enviará e vocês terão as permissões necessárias para modelar o ambiente. Portanto, 

vocês configuram as pastas e os recursos necessários do seu módulo.  

Chat: Ligia: Muito bem, obrigada.  

 

Chat: Norma: eu tenho uma dúvida: já que cada módulo durará duas semanas, é possível fazer 

duas videoconferências no lugar de uma?  

 

Elaine: Perfeito, obrigada você Ligia. Norma comenta uma questão ... sim Norma... ah, olá 

Kelly, como está? Seja bem-vinda! Nós conversamos um pouco até agora sobre alguns aspectos 

mais relativos ao módulo quatro, pois precisam de ser desenvolvidos por Ligia e sua colega. 

Para falarmos dessa questão, vamos avançar um pouco e compartilho com vocês alguns pontos 

que gostaria de falar com vocês.  

Bom, como vocês podem ver no slide, nós atualizamos os Guias tanto em espanhol como em 

português, portanto se ainda quiserem fazer alguma revisão no Guia em espanhol ou português, 
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ainda podemos ir ajustando. Depois temos algumas adaptações de alguns elementos da aula, 

mas em geral preservamos o que foi feito na edição anterior. E depois sobre o que nos falava 

Norma, temos uma videoconferência fixada para o dia 23 de abril e depois dia 7 e o módulo 

três estava fixado para o dia 21 de maio, mas não há nenhum problema em acrescentar outra 

videoconferência. Agora, para você está bem esta data. Pois pensamos em fazer assim: a cada 

7 dias uma videoconferência. Não sei se você teria disponível. Seria as 17h, horário de 

Barcelona.  

 

Chat: Norma: sim, perfeito.  

 

Elaine: Sim, ok. Se querem incluir uma outra videoconferência não tem problema, me avise 

quando vocês irão agendar. Que data seria bom? Estamos colocando normalmente as 

videoconferências às segundas-feiras, para que os alunos não se dispersem, agendamos às 

segundas-feiras a cada 10 dias. Faríamos uma videoconferência 4 que corresponderia ao 

módulo 3.  

 

Chat: Norma: havia pensado em dividir a apresentação que temos em duas sessões. Uma na 

primeira segunda-feira e a outra na segunda-feira seguinte.  

 

Elaine: Perfeito. Me diga quando seria a outra Norma. Teríamos um total de cinco 

videoconferências, me parece bom. Na semana seguinte. Perfeito. Então estaríamos falando de 

uma videoconferência em 21 de maio e outra no dia 28. Então eu já modifico no calendário. No 

guia geral também e crio os links das videoconferências. Teremos então cinco 

videoconferências, todas às segundas-feiras, e no módulo 3 teríamos, portanto, duas 

videoconferências. As datas estão ok para você Ligia, para a sua videoconferência no dia 04 de 

junho? Ou talvez queira incluir uma a mais...? 

Chat: Ligia: sim, para mim está muito bom.  

 

Chat: Norma: Mas, vejamos, para não alterar o calendário, deixamos como estava. 

 

Elaine: Não tem problema Norma. Vejo bem essa inclusão. O que pensa Ligia, Kelly?  

 

Chat: Kelly: sim.  

 

Chat: Ligia: eu entendo que cada módulo pode se organizar com alguma particularidade e pode 

haver alguma coisa a mais, como uma videoconferência.  
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Chat: Kelly: acredito que o contato síncrono é muito bom.  

 

Elaine: Ok. Me parece bem, porque podemos manter a metodologia habitual, ou seja, para os 

estudantes que podem se conectar de forma síncrona é muito bom como disse Kelly e se não 

consegue, poderá assistir a videoconferência gravada que estará disponível no Blackboard. 

Então se estiver ok para todos, vamos incorporar este ponto que é uma videoconferência a mais, 

que estaria vinculada ao módulo 3, então teríamos cinco videoconferências.  

Outro ponto que gostaria de comentar é sobre o ambiente. Já mostro para vocês slides. Temos 

os recursos, que utilizamos os mesmos materiais do ano passado, é necessário atualizar os 

módulos 2, 3 e 4. Já comentamos que vamos utilizar os mesmos textos e que no caso seria 

mudar as datas e algum detalhe que queiram. Temos um campo de atividades que agora está 

oculto porque no módulo um não necessitaremos, pois usaremos a wiki, mas se vocês 

necessitam criar atividades para os outros módulos, não há nenhum problema, pois vocês 

podem criar a atividade aqui nesta coluna. Ao criar uma atividade, se cria automaticamente uma 

coluna no centro de qualificação. Se criarem aqui a atividade, já terão a coluna correspondente. 

Podem criar a coluna depois também, se vão utilizar fórum e atividade em grupo, também 

poderão organizar, da forma como entenderem ser mais conveniente. O que acham melhor, 

criar já as colunas para as atividades? Deste modo os alunos poderão enviar as atividades 

diretamente ou vão utilizar outros espaços?  

 

Chat: Ligia: sim, me parece melhor deixar as colunas para as atividades.  

 

Elaine: ok. Ligia prefere as colunas já prontas.  

 

Chat: Ligia: em nosso caso trabalharemos com padlet. Que lhes enviaremos o link no momento 

certo.  

 

Elaine: Ok. Então vamos criar somente atividade 1, 2, 3 e 4 e se quiserem depois podem dar 

um nome, ou incluir algum enunciado ou alguma descrição. Vou ativar para que os estudantes 

vejam e aí vocês poderão configurar. Aqui entendo que algumas diferenças entre as 

atividades vão enriquecer o processo de aprendizagem dos estudantes. Temos um espaço 

de qualificação, de notas, para que vejam claramente a qualificação. Na edição do ano passado 

nos perguntavam sobre as notas, se haviam sido aprovados no curso ou não, então agora temos 

um lugar onde eles podem ver diretamente suas notas.  
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Também temos agora uma última versão de videoconferência do Blackboard, a versão ultra, 

então o documento que enviarei para vocês e também para os alunos, inclui algumas novas 

capturas de tela, mas o manuseio por parte do professor é o mesmo. Há um espaço novo 

em que aparece uma imagem melhor do professor, uma imagem maior, para mim é mais uma 

mudança estética e a configuração dos convites é um pouco mais simples com a versão ultra. É 

mais fácil criar o convite para a sessão de videoconferência.  

Temos então no ambiente, espaço de avisos, o fórum e a wiki.  

 

Chat: Kelly: haverá algum curso de introdução para os participantes?  

 

Elaine: sim, Kelly. Não haverá um curso, mas o que acordamos é que na segunda-feira mesmo 

vamos enviar uma mensagem de início do curso e nessa mensagem de início terá um manual 

para poder acessar o blackboard. Desta forma, o documento tem os primeiros passos para 

utilizar o blackboard, me parece melhor deixar as colunas para as atividades.  

 

Chat: Kelly: eles serão informados sobre o início? 

 

Elaine: sim, eles receberão uma mensagem por e-mail. Eles receberão uma mensagem amanhã. 

Eu queria primeiro conversar com vocês sobre esses aspectos. 

 

Chat: Ligia: os alunos já estão recebendo seus logins e senhas?  

 

Elaine: Já estão recebendo Ligia. E enviaremos a mensagem sobre o início, já amanhã para que 

tenham acesso ao campus e na segunda já possam entrar.  

Aqui, gostaria de comentar que incorporamos uma wiki. No caso do módulo 1 incorporamos, 

não sei o que acham Norma e Ligia?  

 

Chat: Kelly: em EBC ainda não recebemos nada.  

 

Elaine: Ok Kelly, já verificarei como estão os envios e te falo. Senão o que posso fazer é que 

na mensagem que enviarei amanhã, lhes recordarei seu usuário e senha. Então lhes recordo, 

porque tenho os dados.  

Eu comentava com vocês que criamos a wiki, mas se for necessário criar outra 

ferramenta, por hora temos a wiki, mas se quiserem criar outra ferramenta, para grupos, algo 

que esteja disponível não há nenhum inconveniente. Vocês mesmas se desejam podem criar a 

partir do curso, na parte inicial e se modifica a estrutura.  
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Chat: Ligia: Sim, também seria possível se pudesse lhes avisar na mensagem de amanhã quais 

são as datas das videoconferências para que já possam ir agendando? 

 

Elaine: Sim, é possível fazer isso na mensagem de amanhã. Ok. Eu anoto: usuários, datas das 

videoconferências.  

 

Chat: Norma: em nosso caso a tarefa é individual. 

 

Chat: Kelly: sim, perfeito seria avisar toda a programação a partir de amanhã.  

 

Elaine: Ok. Incluiríamos as datas e as indicações de como entrar nas videoconferências, as 

indicações mínimas sobre o blackboard, então receberão um anexo para que vejam como fazer 

o acesso.  

 

Chat: Ligia: no nosso caso usaremos a wiki e será uma parte por padlet e outra individual.  

 

Elaine: ok Ligia. Portanto não acrescentaríamos elementos de comunicação, pois estaríamos 

bem com esse menu de atividades. Então hoje mesmo criarei esse elemento como já 

comentamos antes.  

Bom, também o que eu queria dizer é que podemos modificar o que quisermos, pois, esta 

configuração, que é utilizada pela X tem alguns padrões de qualidade, mas podemos modificar 

o que quisermos. A apresentação vem com esta primeira página (slide), com a data de início e 

de finalização. Se tudo der certo o curso termina no dia 18 de junho, pois organizamos com dez 

dias de duração para cada módulo. Está bem Ligia, principalmente para você, dia 18, como data 

de finalização?  

 

Chat: Ligia: sim, está bom.  

 

Elaine: Ok. Perfeito. E Kelly, Norma, também para os seus estudantes?  

 

Chat: Norma: por nós não há nenhum problema.  

Chat: Kelly: de que mês? 

 

Elaine: Junho, Kelly. Seria até 18 de junho. Seriam nestas semanas completas.  
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Chat: Kelly: perfeito.  

 

Elaine: Ok. No início falávamos de um pouco menos, mas no final ficou assim a proposta: de 

23 de abril a 18 de junho. Temos também o calendário na parte de recursos, onde incluímos as 

datas das videoconferências. Aqui acrescentaremos a videoconferência que será feita no dia 28 

de maio, também a nova videoconferência. Depois temos o espaço de recursos, onde podemos 

ter os guias gerais e depois, como eu comentava, as pastas para cada um dos módulos. O módulo 

1 está com a pasta e página atualizada e a dos módulos 2 e 3 que está com o material do curso 

passado faltaria revisar e aqui no módulo quatro Ligia é onde você deveria incluir os materiais 

que vocês organizaram para o módulo, como dizíamos.  

O que vocês acham? Alguma dúvida ou comentário?  

 

Chat: Ligia: Sim, já começaremos a carregar o material.  

 

Elaine: ok. Ligia. Perfeito. Muito obrigada.  

Chat: Kelly: vamos começar com tudo!!!  

Chat: Norma: Estou terminando a apresentação entre hoje e amanhã faço as atualizações.  

 

Elaine: Ok. Então em breve terminamos esse trabalho. No ano passado fizemos um trabalho 

importantíssimo com os materiais, com as atualizações e vale muito a pena aproveitá-los. 

Pois agora dispomos de uma nova versão do blackboard, no caso das videoconferências 

temos algumas mudanças e elementos de configuração novos que enriquecem ainda mais. 

Se vocês se recordam os alunos que participaram fizeram uma avaliação altíssima do 

curso, mas comentaram que poderíamos aumentar um pouco a duração e que 

compartilhamos nas últimas reuniões.  

 

Chat: Norma: Sim. Foi uma boa estratégia.  

 

Agora vejam esta nova parte que trata das atividades, como conversamos, vamos criar os 

distintos convites para que já estejam no centro de qualificações as colunas pertinentes a cada 

módulo. Ocultaremos algumas colunas para que não haja confusão entre os estudantes. Aqui 

lhes mostro o centro de qualificação, como será acessado pelos estudantes. E o critério será o 

mesmo do ano passado: terão que fazer ao menos, três das quatro atividades propostas no curso. 

Nós dissemos que deveria ser ao menos 75% de participação da proposta. Se vocês acham que 

em algum momento tenhamos que mudar de critérios, podemos ir conversando.  
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Estas são as páginas e pastas para acesso às videoconferências, que como vocês podem ver na 

versão ultra aparecem de forma distintas. Para modificar deve-se somente dar um clique no 

título e acessar edição, então aparece essa possibilidade de modificar. Os convites.  

 

Chat: Norma: Para mim os critérios de avaliação estão corretos.  

 

Elaine: Perfeito Norma.  

 

Chat: Ligia: Para mim está bom o critério de aprovação.  

 

Elaine: Perfeito Ligia. Acrescentaria somente o convite para a videoconferência 2 do módulo 

3. E já teríamos essa parte também completa. Os avisos também os mantivemos, e neste 

momento estão ativados os avisos para a primeira semana. Na segunda-feira, quando entram as 

9h da manhã de Barcelona já verão este primeiro aviso. Portanto, mantivemos todos os avisos 

anteriores. Então quem quiser, utilizar esses anúncios, como por exemplo Ana Lúcia, que são 

vários, estão mantidos. O que precisam fazer é mudar as datas. E também temos a 

possibilidade de mandar avisos sempre que identificarmos se preciso. Para o módulo um 

eu pensei em enviar três anúncios por semana. E o mesmo para a semana seguinte: 

segunda, quarta e sexta-feira. No meu caso estão configurados os três primeiros da 

primeira semana e depois eu farei as outras configurações, um pouco em função de suas 

participações e das dúvidas que tenham os professores estudantes.  

Criamos também um novo espaço de fórum. Eliminamos o que tínhamos do ano passado e 

criamos um espaço de apresentação e de dúvidas para cada um dos módulos, mais um espaço 

misto para que incluam outras informações ou documentos que queiram compartilhar e um 

espaço mais específico para avaliação. Se querem enviar um questionário que Ana Lúcia vai 

preparar de forma mais qualitativa. Vejam o que vocês acham e se querem incorporar mais 

algum fórum, ou que queiram fazer alguma outra indicação, como vocês vêm?  

 

Chat: Ligia: Está ótimo.  

Chat: Norma: Está muito bom!  

Chat: Kelly: o áudio está muito cortado e não entendi a última coisa.  

 

Elaine: Eu falava sobre o fórum, como organizamos a comunicação...  

 

Chat: Kelly: Ah!!! Sim, perfeito.  
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Elaine: Fico contente que gostaram do desenho e penso que essas novidades de configuração 

irão nos ajudar. Aqui temos configurado o espaço de wiki e vamos trabalhar em grupo e também 

Ligia que vai trabalhar em atividade de grupo e individual. Aqui não necessitaríamos 

acrescentar nenhum elemento de comunicação. Como vocês vem? Vocês acham que temos que 

fazer alguma mudança?    

 

Chat: Kelly: Eu o vejo bastante completo.  

Chat: Norma: Para mim o desenvolvimento do curso e os recursos são muito bons.  

Chat: Ligia: Me parece que está tudo muito bem. Prontos para começar!!!  

 

 

Elaine: Muito obrigada Kelly. Me alegro que você gostou, Norma. Perfeito Ligia! Eu também 

penso que estamos prontos para começar. Nos falta Ana Lúcia que finalmente não deve ter 

podido se incorporar, mas eu havia dito que gravaríamos e ela já havia dito que assistiria à 

gravação, então se tiver alguma dúvida compartilhará com a gente.  

 

Chat: Kelly: A prova de fogo será no começo e a partir daí podemos ter ideias para a 

próxima edição.   

 

Elaine: Pois se já temos o módulo 1, módulo 2 e módulo 3 com uma boa valorização, tenho 

certeza que o módulo da Ligia será ótimo! Não é um curso que parte do zero então esperamos 

que vai ser um sucesso desde o princípio. O que nos comentaram no ano passado é que os 

estudantes do módulo 1 se perderam...  

 

Chat: Ligia: Esperamos!!!  

 

Elaine: sim, certamente que sim. Os alunos se perderam um pouco nos recursos, no blackboard, 

e agora com o documento que vamos enviar, espero que possam situar-se de forma mais fácil. 

Terão o final de semana para olhar o documento, enfim, então vou enviar também o convite da 

primeira videoconferência. Eles precisarão baixar uma aplicação do blackboard para acessarem 

a videoconferência. São poucos minutos e na sequencia poderão acessar à videoconferência.  

Sobre as videoconferências deixaremos configurado para que possam acessar uma hora antes. 

A nova versão ultra é de somente 10 minutos antes, o que acho pouquíssimo, 

principalmente para o docente, então deixei como uma hora antes, para podermos 

carregar os arquivos e trabalhar com eles tranquilamente. Se tiver alguma dificuldade de 

áudio e de vídeo, sempre temos tempo para resolver. No caso de necessidade há um técnico 
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de informática que me ajudou a organizar o ambiente, eu passo seu e-mail para que tenhamos 

um contato. Eu também estarei atenta às videoconferências. Tenho uma viagem à China no dia 

15 de volto no dia 22 de maio, mas com exceção desses dias, o restante estarei disponível. 

Estarei atenta sobre como funcionará.  

 

Chat: Ligia: Seria ótimo se pudéssemos testar a videoconferência alguns minutos antes da hora 

agendada para os alunos.  

 

Elaine: Perfeito. E também no momento que você queira Ligia, tem os direitos como professora 

e poderá testar e criar um convite e uma sessão de teste será perfeitamente possível.  

 

Chat: Ligia: Me recordo que no ano passado em alguns casos tiveram dificuldade e se atrasaram 

um pouco.   

 

Elaine: É verdade. Tivemos essas situações. Mas se quiser utilizar já o espaço da versão ultra 

seria bom. Porque nestes casos os alunos só veem o seu convite.  

 

Chat: Kelly: Sugiro lembrar os alunos as diferenças de horário para as videoconferências.  

 

Elaine: sim. O que você acha Kelly, se podemos fazer no plano geral só está em negrito a data, 

mas se acha melhor podemos deixar em negrito também os horários das videoconferências. Em 

cada um dos módulos estão as datas, mas podemos deixar os horários também em negrito. Não 

custa nada fazermos a mudança.  

 

Chat: Kelly: Parece óbvio, mas acontece que se perdem neste assunto.  

Chat: Ligia: Sim, poderíamos colocar diretamente a hora para cada país.  

Chat: Kelly: Sim, colocar desde o início o horário de início em cada país. 

 

Elaine: Sim, Kelly e Ligia, já temos o horário de cada país. Está colocado o horário, só não está 

em negrito. Mas o convite para a videoconferência, Kelly, necessita estar com o horário da 

Espanha, senão não funcionaria. O que podemos fazer é colocar em negrito no Plano Geral ou 

outra alternativa seria no calendário, que consta lá a data e o horário da Espanha, colocar em 

forma de descrição os horários dos outros países. Isso poderíamos fazer.  

 

Chat: Ligia: Sim, claro, poderia deixar mais claro nas mensagens e no calendário.  

 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


238 
 

Elaine: Exato. Pois os faríamos desta maneira. Colocaríamos as datas e horários, na mensagem 

destacaríamos que está no plano docente e também no calendário.  

 

Chat: Kelly: Mas nas instruções escritas que venham as horas dos outros países. Assim, seria 

perfeito.  

Elaine: Penso que assim já estará bem reforçado.  

 

Chat: Ligia: Sim, seria muito importante. Obrigada!  

 

Elaine: Ok. Farei essas mudanças e já teremos disponível. De qualquer forma, qualquer 

mudança que vocês percebem necessárias no ambiente, nas aulas, fiquem totalmente 

livres de fazer as alterações em seus módulos e se identificam algo geral para o curso, 

compartilhamos e podemos também fazer essas modificações.   

Sobre isto, eu enviaria então a mensagem amanhã ao longo do dia, com os acessos, e se 

necessário amanhã de manhã podemos fazer alguma alteração. Temos essa opção. Também 

podemos fazer ao longo do curso. No entanto nos ajuda muitíssimo que tenhamos tudo 

configurado desde o início. O que acham? Algo mais?  

 

Chat: Kelly: Me parece que não. 

Chat: Ligia: Não, nada mais. Acredito que tudo está contemplado. 

 

Elaine: ok então. Muito obrigada. Se tiverem dúvidas sobre algum dos documentos, para alterar 

ou enviar, por favor me digam.  

 

Chat: Norma: Não, de minha parte, falta somente fazer a atualização das datas e materiais 

correspondentes.  

 

Elaine: Sim. Exato Norma, só faltaria isso, nesse momento é finalizar os módulos. Vamos 

enviar as mensagens.  

 

Chat: Ligia: Sim, qualquer coisa estaremos te consultando! 

Chat: Norma: Teu apoio e trabalho tem sido genial. Obrigada por tudo!   

 

Elaine: Seria um desperdício perdermos tudo o que organizamos no ano passado, todas os 

materiais e descrições, valeria mais gastar tempo pensando em melhorias na configuração, 

incluir novos elementos, nessa versão ultra... ah... obrigada Norma, me alegro muito que tenha 
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ajudado. Porque é importante que avancemos com o curso e se retomamos aquilo que já 

fizemos e depois sempre podemos oferecer um pouquinho mais.  

Ótimo colegas! Foi um prazer compartilhar com vocês essa reunião com vocês, nos mantemos 

em contato. Também me contatarei com Ana Lúcia, que ela tem alguma dúvida ou alguma 

questão.  

 

Chat: Ligia: Obrigada você! 

 

Elaine: Obrigada Ligia.   

 

Chat: Kelly: Obrigada a todas!  

 

Elaine: Suponho que já tenham recebido mensagem da Luciana, pois já estamos organizando o 

seminário. Esta viagem que vou à China é para explicar um projeto que estamos desenvolvendo 

para termos um feedback.  

Chat: Kelly: Será um grande gosto participar neste projeto. Nos vemos em Barcelona!  

 

Elaine: Obrigada Kelly. Estamos preparando-o com carinho. Teremos um espaço novo que até 

lá estará pronto e poderemos utilizar o edifício de X. E também estamos buscando um bom 

restaurante para a noite. Penso que será ótimo.  

 

Chat: Norma: Eu sinto muito, mas não recebi essa mensagem do seminário.  

 

Elaine: Não recebeu Norma? Vou levar em conta. Talvez Luciana tenha enviado a Américo. E 

Américo te repassará, porque sei que Américo havia recebido.  

 

Chat: Ligia: Será um prazer ir à Barcelona. 

Chat: Norma: ok. Obrigada. Então vejo com ele.  

 

Elaine: Quem sabe você vem Norma e Sandra. No ano passado falamos com ele que seria muito 

bom se vocês viessem. Também Vera. Todas são bem-vindas. Ok. Então nos mantemos em 

contato e na segunda-feira, começamos! Um abraço enorme a vocês três. Bom dia. Tchau.  
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