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Introdução 

 

A pesquisa acadêmica a que se vincula o estudo de caso relatado no presente 

artigo articula-se à Red Internacional de Ecología de los Saberes (RIES), sediada na 

Universidade de Barcelona. A RIES abarca pesquisadores de programas de pós-

graduação de quatorze países.  

A RIES alinha-se com a concepção humanista, que se posiciona como 

alternativa às contradições da globalização e das práticas neoliberais, que sobrepõem a 

lógica do mercado de consumo ao exercício e à construção da cidadania voltada aos 

valores éticos e à formação integradora e sustentável.  

Em busca de novos pressupostos e de novas práticas para a formação de 

educadores, a pesquisa vincula-se, especificamente, ao oitavo item do Decálogo da 

RIES (TORRE & MORAES, 2008), referente à formação de cidadãos, na sociedade do 

conhecimento. O oitavo item do Decálogo da RIES defende a idéia de que a formação 

docente necessita de uma renovação conceptual, estratégica e atitudinal. Nessa 

perspectiva, a pesquisa acadêmica investiga a contribuição do enfoque dialógico à 

formação de educadores, em contexto digital.  

A pesquisa acadêmica desenvolve-se em um programa de pós-graduação de uma 

universidade comunitária da cidade de São Paulo e tem como objetivo geral contribuir 

com o desenvolvimento e implantação de ações de formação docente online, voltadas ao 

humanismo e à emancipação do profissional da educação. 

Do objetivo geral decorrem os seguintes objetivos específicos: 

- Aprofundar o estudo sobre formação de educadores sob enfoque culturalista. 

- Investigar sobre o sentido e o significado da experiência de formação de educadores 

de distintos segmentos educacionais – educação básica, ensino superior, pós-

graduação e gestão escolar – nos ambientes digitais de aprendizagem. 

- Levantar propostas de ação, relativas aos novos rumos dos programas de formação 

docente, nos ambientes digitais de aprendizagem. 



  

No tocante à justificativa, do ponto de vista social, o grande contingente de 

educadores brasileiros, aliado às recomendações legais relativas ao aprimoramento 

docente, tem demandado políticas públicas voltadas à implantação de programas de 

educação continuada desses profissionais da educação.  

Com o advento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), muitos 

programas têm percebido a contribuição dos ambientes virtuais de aprendizagem, o que 

justifica o aumento significativo do número de programas de formação de educadores 

que têm se valido do instrumental telemático. Entretanto, é preciso destacar: se a 

intenção é que a formação de educadores situe-se em contexto de emancipação social, 

urge uma investigação sobre os desenhos didáticos que sustentam as propostas de tais 

programas de formação. 

No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores 

de Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena 

(BRASIL, 2002) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia 

(BRASIL, 2005) enfocam a relevância de uma formação docente que abarque a 

utilização crítica das TIC.  

Sabe-se que as atuais políticas educacionais brasileiras anunciam a necessidade 

premente de se investir em programas de formação docente e de se perceber os 

ambientes digitais como estratégia contribuinte a tal intento. Por outro lado, uma análise 

crítica dessa proposição ancora-se na percepção da necessidade de formar o trabalhador 

em consonância com as demandas do ideário neoliberal, de modo a inserir o Brasil de 

modo dependente no cenário mundial competitivo. Isso requer uma profunda 

modificação no modus operandi da educação brasileira.  

A pesquisa acadêmica abarca, até o presente momento, duas pesquisas de 

campo defendidas em um programa de pós-graduação de uma universidade comunitária 

da cidade de São Paulo. Dentre as duas pesquisas já desenvolvidas, o presente artigo 

relata um estudo de caso sobre a formação do professor universitário no e para o 

contexto digital. 

 

 

 

 

Método 

 



  

Urge observar que a pesquisa não é neutra, objetiva, tampouco isenta de valores 

subjetivos. Daí a consciência de que as concepções epistemológicas, interpretativas e 

subjetivas do pesquisador engendram-se à sua análise (CHIZZOTTI, 1998). Em outros 

termos, as concepções metodológicas e ontológicas relativistas moldam a cosmovisão 

do pesquisador.  

Partindo dos princípios e pressupostos da pesquisa qualitativa (BOGDAN & 

BIKLEN, 1999), a pesquisa acadêmica prevê como procedimentos investigativos: 

- O desenvolvimento de pesquisa bibliográfica sobre formação de educadores sob 

enfoque culturalista. 

- O desenvolvimento de pesquisas de campo sobre o sentido e o significado da 

aprendizagem em ambientes virtuais, nos programas de formação de educadores 

voltados aos distintos segmentos educacionais: educação básica, ensino superior, 

pós-graduação e gestão escolar.  

A pesquisa em tela caracteriza-se como estudo de caso (BOGDAN & BIKLEN, 

1999; LAVILLE & DIONNE, 1999) da 10ª edição de um curso de formação de 

professores universitários para docência online, em uma universidade comunitária de 

uma cidade do interior paulista.  

No tocante aos instrumentos de coleta de dados, procede-se à análise documental 

do curso e às entrevistas semi-estruturadas junto aos sujeitos de pesquisa: designer 

instrucional e professores universitários em formação, que comentam a experiência de 

aprendizagem no ambiente digital, apontando avanços alcançados e desafios a serem 

vencidos.  

Em respeito aos limites deste texto, o presente artigo centra sua atenção na 

análise dos depoimentos dos sujeitos de pesquisa, nas entrevistas semi-estruturadas.  

 

Quadro teórico de referência 

 

Formação de professores sob enfoque culturalista  

Para pensar a formação de professores sob enfoque culturalista, o presente texto 

traz à baila considerações de estudiosos como Giroux (1997), Nóvoa (1999; 2000), 

Tardif et al. (1997), Kincheloe (1997) e Freire (2001). 

Ao pensar na relevância da práxis na formação docente, sublinha-se o valor do 

trabalho colegiado para a formação do educador, situado como intelectual (GIROUX, 

1997). Nesse sentido, os ambientes digitais podem colaborar com as instâncias 



  

colegiadas, à medida que possibilitam um trabalho coletivo que relacione as 

necessidades singulares dos educadores, as particularidades das escolas em que atuam e 

o contexto ampliado do conjunto dessas escolas.  

Em congruência com o postulado dialógico, Tardif et al. (1997) percebem a 

construção dos saberes docentes em relação estreita com a prática profissional. 

Contudo, advertem que esta relação, apesar de sintonizar a educação com as demandas 

sociais, não deve se submeter à lógica capitalista do mercado globalizado, que vem 

aligeirando os processos educativos, para atender ao ritmo em que se processam as 

mudanças na contemporaneidade.  

Ao refutar a educação técnica e apolítica do professor – pautada na racionalidade 

técnica cartesiana-newtoniana – Kincheloe (1997) defende a formação do educador 

embasada nos pressupostos do construcionismo crítico.  

A seu turno, Giroux (1997) contribui com a reflexão sobre a formação de 

educadores no cenário contemporâneo, opondo-se à hegemônica racionalidade 

tecnocrática e instrumental, que separa os teóricos, que conceituam, planejam e 

organizam o currículo, dos professores, que o implantam e o executam. Em meio a tal 

oposição, o estudioso percebe os professores como intelectuais transformadores: os que 

"combinam reflexão e prática acadêmica a serviço da educação dos estudantes para que 

sejam cidadãos reflexivos e ativos" (ibid., p. 158). Com isso, os convida a assumir a 

responsabilidade ativa pelos propósitos e condições do processo de ensino e 

aprendizagem.  

A sociedade do conhecimento é concebida em sua relação com a formação 

humana, em permanente devir. Daí a necessidade de a educação formal pautar suas 

ações em sintonia com as demandas da sociedade. Todavia, vale ressaltar que essa 

busca por consonância não deve se submeter à lógica capitalista do mercado 

globalizado, que vem aligeirando os processos educativos, para atender ao ritmo em que 

se processam as mudanças na contemporaneidade. 

A necessidade de mudança nasce da relação do sujeito social com o contexto 

histórico vivido. Por essa razão, ela e seu ritmo pertencem ao sujeito, situado na sua 

coletividade. Em outras palavras, o ritmo de mudança é essencialmente intrínseco aos 

seres. Isso vai à contramão do ritmo de mudanças imposto pelo capital, voltado à 

competitividade, em desrespeito às singulares realidades dos sujeitos sociais em 

formação.  



  

Freire (2001) também adverte sobre o risco da mudança, quando implantada na 

perspectiva acima mencionada, destacando que: 

Esta mudança de percepção, que se dá na problematização de uma 
realidade concreta, no entrechoque de suas contradições, implica um 
novo enfrentamento do homem com sua realidade [...] Implica 
reconhecer-se homem. Homem que deve atuar, pensar, crescer, 
transformar e não adaptar-se fatalisticamente a uma realidade 
desumanizante (ibid., p. 60). 

No atual contexto educacional, cumpre perseguir uma formação de educadores 

que busque mudanças nas práticas educativas, de modo a relevar sua formação na 

construção e reconstrução de saberes, para que a aprendizagem ocorra de modo 

contextualizado e significativo ao profissional da educação. 

Em convergência com os autores citados, Kincheloe (ibid.), advoga em favor da 

formação crítico-reflexiva de educadores, voltada ao desenvolvimento do pensamento 

autônomo, constituinte da formação colegiada. A formação docente crítico-reflexiva 

prima pela autonomia colegiada, contrapondo-se às propostas neoliberais, 

burocratizantes e intervencionistas, que desconsideram a formação docente erguida em 

meio à autonomia compartilhada dos professores, em seus locais de trabalho. 

No que se refere à característica intrínseca da mudança, convém sublinhar que a 

formação a ela voltada deva partir das necessidades e interesses dos professores. O 

respeito à história de vida desses sujeitos sociais, incluindo o conhecimento por eles 

ressignificado, é fundamental à aceitação e implantação da mudança. Daí a dedução de 

que a mudança na formação docente deva objetivar a reflexão sobre sua postura pessoal 

e profissional, demandando uma investigação nessas duas dimensões, como quer Nóvoa 

(2000).  

O pesquisador (ibid.) sublinha a relevância das investigações acerca do processo 

identitário da profissão docente, o qual se ergue em meio à capacidade de o educador 

exercer sua atividade com autonomia. Nessa linha de raciocínio, o estudioso destaca: "a 

maneira como cada um de nós ensina está diretamente dependente daquilo que somos 

como pessoa quando exercemos o ensino" (ibid., p. 17). 

Uma breve incursão aos estudos sobre formação de professores sob enfoque 

culturalista desvela o perfil que a sociedade do conhecimento tem demandado do 

educador. Já foi dito que a atual demanda social alicerça-se nas exigências sócio-

econômicas do mundo globalizado. Nesse sentido, sublinha-se a relevância da formação 

docente de cunho culturalista, para além de uma formação de educadores voltada às 

meras exigências sócio-econômicas.  



  

Não há como pensar a formação de educadores, na contemporaneidade, sem 

considerar o contexto midiático em que se inserem tais práticas sociais.  

 

Matrizes midiáticas 

Em relação ao conceito de dialogia, Bakhtin (1997a) refuta a consciência 

lingüística ingênua, destacando que os sujeitos e a linguagem não pré-existem à 

interação verbal. A partir das idéias do autor, que focam a linguagem verbal erguida em 

meio à dinâmica relacional, a interação verbal está sempre eivada do locus social no 

qual ela se realiza, sendo constitutiva dos sujeitos e da linguagem por eles veiculada. 

Em outra formulação, a consciência dos sujeitos ergue-se nos signos internalizados, os 

quais são cunhados pelo trabalho social, histórico e ideológico. Nessa relação, a dialogia 

ergue-se como elemento capital à constituição mutua dos sujeitos sociais.  

A dialogia encontra-se no bojo das idéias de Bakhtin, para quem: “o monólogo 

pretende ser a última palavra [...] O diálogo inconcluso é a única forma adequada de 

expressão verbal de uma vida autêntica” (ibid., 1997b, p. 334). 

O conceito de dialogia transposto para o objeto de estudo do presente artigo – a 

formação do professor universitário no e para o contexto digital – permite a tessitura das 

considerações a seguir. 

Nos ambientes educacionais, mais especificamente na educação presencial, o 

professor está em tempo real, acompanhando e interferindo de forma síncrona sobre o 

processo de aprendizado de seus alunos. Desse modo pode propiciar avanços em seu 

aprendizado, através da linguagem, em suas múltiplas dimensões (VIGOTSKY, 2003), 

entre elas a imagética (KRESS & VAN LEEUWEN, 1996).  

O conjunto de possibilidades oferecidas pelas matrizes midiáticas propicia ao 

aluno um melhor entendimento do material oferecido. O professor tem a função 

explicita de interferir no processo de aprendizagem e no seu desenvolvimento. Nesse 

movimento provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. 

Diferentemente do que ocorre no presencial, no ambiente virtual quase todo o 

processo se dá de forma assíncrona e a linguagem é mediada pelas TIC. Na modalidade 

de educação presencial, o processo de aprendizagem quase sempre é também mediado 

pela tecnologia da mídia impressa. No contexto virtual, a linguagem adquire outros 

contornos e outras possibilidades expressivas. 



  

Tais circunstâncias indicam que há uma nova exigência para os atores do 

processo educacional, no que diz respeito aos recursos de linguagem e à mediação 

pedagógica. Em outras palavras novos saberes docentes emanam do contexto midiático, 

dentre os quais o uso competente de múltiplas linguagens. 

Na reflexão sobre como se dá o processo de mensagens visuais e de 

aprendizagem dos sujeitos nessa formação são elencados alguns saberes necessários à 

docência, mormente no contexto digital: 

- manipular texto, imagem e áudio, para construir e/ou interpretar informações e para 

transformá-las em novo conhecimento produzido; 

- dominar formas de planejar a interação entre esses objetos e seus 

usuários/leitores/alunos, para aplicá-los em sala de aula; 

- compreender como se dão as práticas educativas mediadas pelas distintas matrizes 

midiáticas como texto, áudio, vídeo e criar formas de apropriação crítica das 

mesmas.  

Ao se pensar nas relações entre texto e imagem, prossegue-se à reflexão sobre as 

mudanças linguísticas, em que estudos indicam um processo de “visualização da 

comunicação”, no qual a informação transmitida através da imagem é tão relevante 

quanto a veiculada pelo texto verbal, seja na oralidade ou na escrita.  

A teoria do discurso multimodal de Kress e Van Leeuwen (1996) desenvolve os 

conceitos multimodais, que podem ser utilizados em análises de textos produzidos a 

partir de diversos modos de linguagem, sem que se pense separadamente em cada um 

deles. Ao contrário, os autores objetivam que se pense em uma linguagem constituída 

como multimodal, em que o sentido advenha da relação textual estabelecida entre os 

diferentes modos utilizados para sua constituição.  

As premissas de Kress e Van Leeuwen (1996) revelam bases sócio-

interacionistas, na medida em que se baseiam na idéia de prática e se ancoram na noção 

de uso de uma variedade de recursos semióticos, para a produção de signos em 

contextos sociais concretos. Esses signos seriam formados a partir de significantes – tais 

como cores, perspectivas e linhas – usados para a representação material dos 

significados.  

Da mesma maneira, a mudança observada nas últimas décadas, do modelo de 

textos monomodais para o de textos multimodais foi propiciada pelas tecnologias de 

digitalização, que possibilitam a escolha entre um ou outro modo de linguagem para 

determinada representação, de acordo com o efeito semiótico buscado.  



  

A linguagem verbal seria aquela que orienta o leitor para a informação 

propriamente dita, pois o que acontece não é apenas uma tradução, mas uma 

transformação, levando-se em conta que a lógica da escrita organiza o mundo em 

sequências de ação e eventos que adquirem a forma textual da narrativa. O visual é, por 

sua vez, um modo espacial e simultaneamente organizado, que se materializa em certos 

tipos de superfície, à maneira de substância gráfica.  

Braga (2005) sinaliza que alguns problemas na comunicação são provocados, 

por razões que envolvem a personalidade e as crenças dos interlocutores. Outros 

ocorrem devido a problemas no uso da linguagem ou das tecnologias. Braga (ibid.) 

acredita que a solução para esses problemas esteja na promoção de pesquisas na área da 

linguagem, que, por outro lado, tendem a aumentar, sem a utilização adequada das 

tecnologias e das linguagens para a comunicação.  

A autora afirma que, assim como outras tecnologias empregadas em 

comunicação buscaram a integração e não a substituição das formas presenciais, 

também as tecnologias digitais do ciberespaço, ao invés de inaugurarem uma nova 

educação, integram-se às formas já existentes, para auxiliar na resolução de problemas. 

Assim sendo, os educadores contemporâneos, enquanto profissionais que têm na 

comunicação a arena do seu cotidiano profissional, já fazem surgir novos papéis, 

técnicas, espaços e métodos, de modo a exigir mudanças no comportamento e um perfil 

de adaptabilidade constante às novas possibilidades. Deles serão demandados novos 

saberes, em sua prática docente.  

As tecnologias audiovisuais, que se consolidaram no final do século XX e que 

vêm sendo incorporadas à educação, possibilitam o contato direto com palavras como: 

virtual, hipertexto, ciberespaço, interatividade, entre outras, e coloca os atores sociais da 

educação contemporânea diante de novas circunstâncias educacionais.   

Desse modo, docentes e alunos são apresentados a uma mudança estrutural nas 

formas de criar, produzir, distribuir e consumir produtos audiovisuais. No que se refere 

ao uso de múltiplas linguagens, entende-se que serão necessárias algumas reflexões 

sobre os saberes necessários ao professor em formação, em especial os que atuarão em 

ambientes virtuais de aprendizagem. 

O domínio das novas práticas de escrita passa a ser uma necessidade social e não 

apenas uma opção viável da sociedade. Erige-se, pois, a demanda do letramento digital, 

para usar o computador com a necessária fluência tecnológica. Professor e aluno 



  

precisam adquirir novos tipos de letramento: os letramentos digitais entendidos por 

Buzato (2007, p. 5) como:  

Conjuntos de letramentos (práticas sociais de leitura e escrita) 
que se apóiam, entrelaçam, e apropriam mútua e continuamente 
por meio de dispositivos digitais para finalidades específicas, 
tanto em contextos socioculturais geograficamente e 
temporalmente limitados, quanto naqueles construídos pela 
interação mediada eletronicamente.  

 

Como já dito, o quadro teórico de referência para a análise interpretativa dos 

dados coletados delineia-se com os estudos sobre dois campos conceituais: a) formação 

de professores sob enfoque culturalista; b) matrizes midiáticas. Esse marco teórico 

permite uma interpretação mais acurada do corpus de análise: a 10ª. edição do curso de 

formação de professores universitários para docência online, em uma universidade 

comunitária de uma cidade do interior paulista.  

 

Caracterização do corpus de análise 

 

A universidade em que o curso em análise se desenvolve é uma universidade 

paulista comunitária, regional, não confessional, de qualidade, cuja primeira semente foi 

a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, criada em 1951, que começou a funcionar 

efetivamente em 1954, com dois cursos: Pedagogia e Letras Neolatinas.  

Hoje, a universidade oferece quarenta cursos de graduação e cursos de pós-

graduação, lato e stricto sensu, além de cursos de extensão universitária.  

A introdução da Educação a Distância (EaD) na Universidade tem como 

objetivo geral ampliar as possibilidades de oferta de cursos e de componentes 

curriculares, tanto para alunos já matriculados em cursos de graduação e de pós-

graduação presenciais, quanto para demais profissionais interessados nesses cursos, que 

se encontram dispersos em outros estados e regiões do país. Faz parte também dos 

objetivos da EaD da Universidade propiciar a utilização das TIC no cotidiano da 

educação presencial, através das salas virtuais de apoio e da capacitação de professores 

para a utilização dos recursos tecnológicos.  

 A formação de professores para EaD é um dos pilares em que se baseia a 

introdução de cursos a distância na Universidade e se remete a 2002, por ocasião da 

criação do Centro de Educação e Tecnologia (CET). O Curso de Formação de 

Professores para EaD faz parte do Programa de Formação Continuada promovido pela 



  

Instituição e está atrelado ao projeto da Universidade de oferta de disciplinas 

semipresenciais, em seus cursos de graduação, e da criação de cursos de pós-graduação 

lato sensu a distância.  

Com o objetivo de investigar a formação do professor universitário no contexto 

digital, a pesquisa em tela busca investigar como os recursos de linguagem contribuem 

na construção de sentidos entre formadores e professores universitários em formação, 

em ambientes digitais, quando são utilizadas múltiplas linguagens. 

Diferentemente das nove edições anteriores – que contemplavam sempre a 

mesma estrutura e duração com conteúdos semelhantes, nas quais todo o material era 

disponibilizado na plataforma TelEduc e as interações do processo também aconteciam 

nesse ambiente – a 10ª edição do curso, escolhida para investigação,  foi ofertada em 

formato multimídia, via CD-ROM. A plataforma TelEduc foi mantida para troca de 

mensagens, esclarecimentos, avisos e para postagem das tarefas realizadas pelos 

professores em formação. 

Por tais razões, a presente pesquisa concentra-se na investigação da produção e 

dos usos do CD-ROM no curso de formação de professores da universidade, uma vez 

que procura investigar de que forma as matrizes midiáticas do meio digital contribuem 

para a construção de sentido entre o formador e professores em formação.  

Parte-se da perspectiva de uso das tecnologias na educação, como índice 

facilitador do processo significativo de ensino e aprendizagem. Em outras palavras, 

como facilitador para a negociação de sentidos entre os atores sociais envolvidos, dos 

quais novos saberes são exigidos.  

 

Análise  

 

A investigação concentra-se no uso das múltiplas linguagens para a negociação 

de sentidos entre os atores desse processo de formação, bem como a relação entre texto 

e imagem, por entender que o uso da imagem na negociação de sentidos na docência 

seja uma realidade que merece investigação.  

A intenção é apresentar considerações que possam auxiliar a encontrar novos 

rumos ao encaminhamento da problemática de pesquisa, por entender que o uso 

adequado das múltiplas linguagens constitui-se em um dos novos saberes a serem 

construídos pelos professores universitários em formação, mormente no contexto da 

docência online. 



  

É realizado, de forma retrospectiva, o acompanhamento das reflexões dos 

sujeitos sobre suas experiências no curso de Formação de Professores para EaD. São 

investigadas duas categorias de sujeitos de pesquisa: o responsável pela produção do 

material didático (designer instrucional) e os professores universitários em formação. 

Busca-se contextualizar essas reflexões no locus de atuação dos sujeitos da 

pesquisa, investigando o histórico da EaD na universidade que promove o curso e o 

histórico do curso de formação de professores para a Docência online, na Universidade. 

Para alcançar os objetivos propostos, os procedimentos de pesquisa utilizados 

neste trabalho são a análise documental do Projeto Pedagógico Institucional da 

Universidade, o CD-ROM da 10ª edição do Curso de Formação de Professores para 

EaD e a análise das entrevistas semi-estruturadas junto aos sujeitos de pesquisa. O 

roteiro de entrevista foi elaborado de forma a revelar como se dá a negociação de 

sentidos entre o formador e o professor em formação, no que se refere ao uso das 

múltiplas linguagens no ambiente digital. 

Os depoimentos dos sujeitos de pesquisa explicitam a avaliação positiva dos 

docentes sobre a utilização do áudio na apresentação de algumas tarefas do CD-ROM. 

Os relatos revelam diferentes justificativas acerca da importância desse recurso. Nesse 

movimento, cada interpretação dos sujeitos da pesquisa se dá pelos saberes adquiridos 

por cada um, acerca das linguagens multimidiáticas.  

O sujeito B, por exemplo, reafirma sua fluência com tais linguagens, uma vez 

que teoriza sua experiência, ao utilizar o material didático.  

Em relação à formação de sentidos os significados estavam lá presentes 

e oferecidos no CD ROM, pela voz do professor e pelos textos, porém a 

construção de sentido foi ou acabou sendo um exercício meu. Então 

foram sentidos meus daqueles significados oferecidos pelo ambiente e 

pelo professor, então, não sei se esses sentidos foram dados, mas foram 

sentidos por mim. (SUJEITO B)  

O relato do professor demonstra que sua formação anterior em docência online 

propiciou outro viés de compreensão do contexto investigado, pois explicita as teorias 

que orientaram a produção do CD. O processo de elaboração e escrita de hipertextos, 

como afirma Gomes (2007), não se separa da proposta de sua usabilidade, nem da 

construção se sentidos, o que faz do autor e do leitor co-autores. Ademais, o depoimento 

do sujeito B vai ao encontro das ideias de Tardif et al. (1997), para quem a construção 

dos saberes docentes ocorre em relação estreita com sua prática profissional. 



  

O sujeito D, no relato abaixo, ainda demonstra um vínculo estreito com suas 

práticas de docência presencial, pois, para ele, a associação da imagem do formador 

relacionada à voz tem um valor maior.  

Podemos dizer que esse recurso aproxima. A voz é quente e agradável, 

ela arrebata a gente e prestamos mais atenção, se você tem só a 

imagem e o texto escrito é uma coisa mais fria, quando temos a fala é a 

pessoa que se faz presente, então eu acredito que essa é uma das 

grandes brigas em relação à aula virtual e da aula presencial porque 

os alunos cobram muito a presença do professor e quando você na aula 

virtual coloca a fala, aproxima mais na hora. Inclusive ele até 

visualiza, se tiver a imagem melhor ainda. E são coisas que eu gostaria 

de saber fazer. (SUJEITO D) 

A análise crítica do sujeito D coaduna-se com as idéias de Kincheloe (1997) e 

Giroux (1997), que percebem a dimensão crítico-reflexiva como contumaz à formação 

dos professores como intelectuais.  

Perguntados sobre as dificuldades em relação às linguagens apresentadas no 

CD-ROOM, os sujeitos B e C dizem não ter sentido dificuldade:  

Eu não tive dificuldade, eu não percebi, não senti nenhuma barreira 

para deixar de fazer, é claro que foi tudo na base do intuitivo por não 

ter a interação, por não ter tanto diálogo mesmo com o professor 

formador, mas não foi barreira para deixar de fazer ou para colocar, 

eu não tinha dúvidas, o material era bem claro. (SUJEITO B)  

A meu ver, as múltiplas linguagens só trouxeram contribuições à 

aprendizagem. Contudo, posso dizer que na época ainda não havia 

desenvolvido o hábito de leitura na tela. Essa talvez tenha sido uma 

dificuldade, o que me obrigou a imprimir o material por ocasião das 

atividades. (SUJEITO C)  

Os depoimentos dos sujeitos B e C remetem à importância do letramento digital 

(BUZATO, 2007) e da teoria do discurso multimodal (KRESS & VAN LEEUWEN, 

1996) afeita à noção de uso de uma variedade de recursos semióticos para a produção de 

signos em contextos sociais concretos.   

A análise das entrevistas revela que, apesar das dificuldades apresentadas no uso 

de algumas linguagens midiáticas no conteúdo do curso, os docentes se encontram em 

outra etapa de seu processo de formação, quando o novo já não mais é uma ameaça, mas 

uma realidade fenomênica vivenciada.  

De certa forma, a experiência de construção e reconstrução parece ter sido 

vivenciada pelos sujeitos da pesquisa, uma vez que, apesar de ainda apresentarem 

referências de modelos presenciais de interação, foram capazes de, discursivamente, 



  

apropriar-se dos novos saberes essenciais à docência online. Discursivamente, porque, 

como revelam alguns relatos, os professores que ainda se encontram em processo inicial 

de formação, voltam ao modelo anterior, aparentemente mais seguro, quando 

apresentavam dificuldades no uso de recursos midiáticos como áudio, vídeo e 

hiperlinks. 

Vale ressaltar que essa compreensão só é possível porque as linguagens 

apresentadas pelo CD-ROM do curso privilegiam a construção de sentidos sobre o uso 

do instrumental midiático e sobre as implicações nos processos educacionais, de modo a 

conferir uma experiência cultural e não só instrumental aos docentes em formação, em 

acordo com a vertente culturalista de formação de educadores.  

 

Considerações finais 

 

Como já anunciado, a pesquisa relatada – um estudo de caso sobre a formação 

do professor universitário no e para o contexto digital – emana de uma pesquisa 

acadêmica mais ampla, desenvolvida em um programa de pós-graduação de uma 

universidade comunitária da cidade de São Paulo, cuja problemática de investigação 

busca responder qual a contribuição da perspectiva dialógica para o desenvolvimento e 

a implantação de ações de formação docente desenvolvidas nos ambientes digitais de 

aprendizagem. 

Em reposta a tal problemática, o estudo de caso relatado no presente artigo busca 

a construção coletiva de novas formas de se proceder, na formação do docente 

universitário no e para o contexto digital de aprendizagem. 

Longe dos discursos que apontam o professor como único responsável por sua 

formação, a pesquisa desvela que são vários os fatores envolvidos nesse processo. 

Dentre eles destacam-se o desenho didático de formação, os recursos utilizados 

(matrizes midiáticas), o grau de envolvimento dos professores universitários em 

formação e, sobretudo, a proposta de trabalho do formador: possibilitar aos docentes 

uma experiência cultural, para além da experiência instrumental com as interfaces 

digitais.  

Os resultados da pesquisa indicam que, apesar dos desafios apresentados pelos 

professores, referentes ao uso de linguagens midiáticas, a experiência oferecida na 10ª 

edição do curso de formação de professores para docência online tende a colocá-los em 

posição privilegiada em sua formação para a docência, em especial para a docência 



  

online, por possibilitar a compreensão de como se dão as práticas educativas mediadas 

pelas linguagens multimidiáticas e pelas formas de apropriação das mesmas. 

A criação de uma cultura acadêmica que abarque, entre outros saberes, a 

incorporação das TIC na docência não é possível sem a experiência dos professores 

universitários junto aos dispositivos e interfaces digitais. Parafraseando Bondía (2002), 

a criação de uma cultura docente midiática é inerente à experiência e ao saber dela 

decorrente.  

O amplo conceito de experiência anunciado por Bondía (ibid.) permite a 

compreensão de que a experiência não se restringe ao contato com as mídias digitais, 

por si só. O estudo de caso indica que o contexto digital pode ser promissor à formação 

do professor universitário, desde que amparado em um desenho didático de formação 

que considere as múltiplas dimensões da formação e as distintas demandas dos 

professores. Enfim, um desenho didático de formação que considere a experiência 

cultural decorrente do contato com os dispositivos digitais.  

Em concordância com Dourado (2008) – para quem é necessário romper com a 

prioridade ao aparato tecnológico e buscar a centralidade das ações de formação no 

projeto político-pedagógico – a pesquisa analisada desloca o foco nas interfaces digitais 

propriamente ditas, para o desenho didático de formação em que tais dispositivos se 

inserem. 
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