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Este artigo se propõe investigar as re–leituras da prática docente em uma 
comunidade virtual. Mais especificamente, analisar como os membros de uma 
comunidade virtual (professores, alunos, pesquisadores) percebem a prática 
docente, seja na educação presencial ou na educação a distância e como essas 
percepções repercutem em suas práticas educacionais. Discutimos a prática 
docente na sociedade em rede e suas novas exigências juntamente com as 
questões de colaboração e reflexão tão necessárias no contexto educacional atual. 
Alguns resultados evidenciam a necessidade de um reaprender continuo 
entremeado à prática docente, à pesquisa e aos estudos teóricos. Em suas re–
leituras da prática docente, os membros da comunidade virtual investigada 
discutem os diferentes papéis de professores e alunos perante o contexto da 
sociedade atual avaliando as implicações e possibilidades da inserção das novas 
tecnologias de comunicação e informação no processo educacional seja presencial 
ou a distância. Em suas discussões, pontuam que algumas dificuldades podem ser 
superadas quando existe abertura ao aprender a aprender, intercalando papéis de 
ensinar e de aprender, assumindo uma postura criativa, crítica e comprometida. 
Dessa maneira, há necessidade de investimento na formação de professores para 
uma educação inovadora, seja ela presencial ou a distância, consciente de que as 
tecnologias podem representar o contexto onde se dá o processo educativo ou os 
meios para se chegar aos objetivos educacionais, mas não fins em si mesmas. 
Quando respaldadas por um suporte pedagógico/tecnológico, elas representam 
uma possibilidade de ampliar os espaços educacionais, descentralizar o acesso ao 
saber, modificar a lógica da comunicação, aproximar professores e alunos. 
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Introdução 

  

A inserção das tecnologias nos diferentes contextos da sociedade atual (familiar, 
econômico, político e educacional) exige de nós uma postura investigativa, aberta  
à socialização e atualização constantes, no sentido de poder utilizar as "inovações" 
atuais de maneira crítica e reflexiva para otimizar nossas vidas, nossas experiências 
e práticas em todos os contextos aos quais estamos inseridos, dentre eles o campo 
educacional. 

É nessa sociedade complexa e contraditória (Alarcão, 2005) que professores e 
alunos são convidados a fazer a re-leitura de suas práticas por meio da reflexão 
crítica. As comunidades virtuais aparecem, assim, como um espaço propício para 
essas re-leituras, pois integrando as próprias tecnologias como contexto e o meio 
das reflexões, integram, também, professores e alunos em um espaço coletivo de 
aprendizado onde os papéis pré-estabelecidos (ensinar e aprender) se fundem e se 
misturam, proporcionando que todos ensinem e todos aprendam. É nesse contexto 
que esse trabalho se propõe a investigar como os membros de uma comunidade 
virtual (professores e alunos) percebem a prática docente, seja na educação 
presencial ou na educação a distância, como essas percepções são discutidas (em 



fóruns ou chats) e analisar a influência da comunidade virtual nas re-leituras da 
prática docente por professores e alunos. 

  

  

•1.                  Sociedade da Informação e Comunidades Virtuais  

Para Alarcão (2005), estamos inseridos em uma sociedade aberta e global, a 
chamada sociedade da informação, onde as diversas mídias exercem grande poder 
e influência, impregnadas de valores e intencionalidades. Mas isso não acontece de 
maneira harmônica e linear. A autora complementa que essa mesma sociedade 
apresenta-se "complexa, repleta de sinais contraditórios, inundada por canais e 
torrentes de informação numa oferta de sirva-se quem precisar e do que 
precisar e faça de mim o uso que entender

Para Castells (2006), estamos vivenciando uma revolução tecnológica concentrada 
nas tecnologias da informação que introduz um padrão de descontinuidade nas 
bases materiais da economia, sociedade e cultura, semelhante à Revolução 
Industrial do século XVIII. Conforme o autor, a tecnologia da informação é para 
essa revolução o que as novas fontes de energia foram para as revoluções 
industriais. A revolução atual depende essencialmente de novos conhecimentos e 
informação, mas a sua centralidade está na "aplicação desses conhecimentos e de 
dispositivos de processamento/comunicação da informação, em um ciclo de 
realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso" (Castells, 2006: 69). Um 
ciclo cada vez mais rápido no novo paradigma tecnológico, ampliado à medida que 
os usuários apropriam-se dessas tecnologias e as redefinem. 

" (2005: 13, grifos da autora). É em 
meio a essas situações complexas e contraditórias que Imbernón (2006) apresenta 
a sociedade da informação como um mito que deixa muitas pessoas totalmente 
desinformadas, enquanto outras acumulam o capital informativo em seu próprio 
benefício. 

Segundo Castells (2006), o paradigma da tecnologia da informação é baseado na 
flexibilidade: "Não apenas os processos são reversíveis, mas organizações e 
instituições podem ser modificadas, e até mesmo fundamentalmente alteradas, 
pela reorganização de seus componentes" (ibidem, p. 109), aspectos decisivos em 
uma sociedade caracterizada por constante mudança e fluidez organizacional.  

Para Jenkins (2008), a convergência na atualidade trata-se do "fluxo de conteúdos 
através de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados 
midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação" 
(idem: 27). Convergência, portanto, não se resume a transformações tecnológicas, 
mas abrange também transformações mercadológicas, culturais e sociais. O que 
Jenkins (2008) destaca é que, cada vez mais, a convergência aproxima-se de 
pessoas comuns que hoje colocam o filho à noite na cama e, amanhã, se 
comunicam com ele por mensagem instantânea. "Nossas vidas, relacionamentos, 
memórias, fantasias e desejos também fluem pelos canais de mídia. Ser amante, 
mãe ou professor ocorre em suportes múltiplos" (idem: 43). Para o autor, a 
exclusão digital está além de problemas de acesso: "Precisamos enfrentar os 
fatores culturais que diminuem a probabilidade de participação de diversos grupos. 
Raça, classe, diferenças idiomáticas amplificam as desigualdades de oportunidades 
para a participação" (ibidem: 327). Essas são algumas situações que se colocam 
hoje sobre a educação e a escola.   



E é em meio a uma sociedade da informação em que fluidez, flexibilidade e 
convergência podem ser evidenciadas,  que surgem as comunidades virtuais.  

Mesmo não sendo fácil definir, com precisão, o que é uma comunidade, devido aos 
múltiplos significados do termo, Shaffer e Anundsen (1993, apud Palloff e Pratt, 
1999: 25) a definem como sendo um todo dinâmico que emerge quando um grupo 
de pessoas partilha práticas comuns; quando o grupo é interdependente; quando o 
grupo todo toma decisões; quando o grupo identifica-se com algo maior do que a 
somatória de suas relações individuais e quando o grupo assume um 
comprometimento duradouro em relação ao bem estar próprio, um do outro e do 
próprio grupo. 

No passado, o estabelecimento de uma comunidade definia-se, além das afinidades 
e objetivos comuns do grupo, pela localização espacial de seus participantes. Hoje 
em dia, isso não necessariamente acontece. Lave e Wenger (1991: 98) mencionam 
a participação como critério para identificação de uma comunidade. Para esses 
autores (1991: 113), pensando na relação entre membros recém incluídos em uma 
comunidade e membros já atuantes nela, propõem o conceito de participação 
periférica legítima. Este processo de participação periférica legítima se legitima a 
partir do momento em que o membro iniciante se movimenta da periferia dessa 
comunidade par o seu centro, tornando-se mais envolvido, adotando os 
instrumentos e práticas da comunidade e assumindo uma participação mais 
integral.  

Mesmo as participações podendo ser diferentes, a participação periférica legítima 
também tem o seu valor e pode convidar à reflexão, pois busca a aprendizagem, o 
crescimento, o desenvolvimento e o senso de envolvimento. Essa participação não 
é em si mesma uma forma educacional nem uma estratégia pedagógica ou uma 
técnica de ensino, ela é uma forma inicial de caracterizar-se como membro em uma 
comunidade.  

As comunidades, para que possam ser consideradas como tal, deverão ter um 
objetivo, uma identidade, comunicação, confiança, reputação, formação de grupos, 
fronteiras, governo, troca ou comércio, expressão e história (Typaldos, 2000).  

A participação em qualquer comunidade pode vir acompanhada de conflitos. Esses 
conflitos são gerados durante as negociações quando as diferenças individuais 
sobrepõem o objetivo coletivo. Entretanto, de acordo com Palloff e Pratt (1999: 
28), os conflitos podem ser vistos como algo positivo a partir do momento em que 
espaços para discussão são abertos e, através dessas discussões, o grupo busque 
coesão.  

Lévy (1999) e Palloff e Pratt (1999) apresentam um conceito de comunidade virtual 
que enfatiza a importância de afinidades de interesses, de conhecimentos, de 
projetos mútuos e valores de troca, estabelecidos num processo de cooperação na 
formação de uma comunidade virtual. Para eles, as comunidades virtuais não são 
baseadas em lugares e filiações institucionais, nem em obrigações; o mais 
importante, sim, é o envolvimento e a motivação. 

Envolver-se em uma comunidade virtual vem ao encontro de um dos quatro pilares 
da educação para o século XXI, sugerido por Delors et al (1998: 89-102): aprender 
a conviver ou a viver juntos. Nesse sentido, trabalhar em parceria, interagir com os 
outros e inter-relacionar-se são ações de envolvimento, ações fundamentais em 
uma comunidade. E, como o professor se insere nesse contexto virtual ou mediado 
pelas tecnologias de comunicação e informação? 



  

•2.                  A prática docente na sociedade em rede  

Na atual dinâmica social, o professor precisa estar preparado para realizar seu 
trabalho com competência, pois existem outras formas de se chegar ao 
conhecimento além da aula expositiva. Os cursos de formação de professores 
devem orientar a prática pedagógica desse profissional no tocante à sua relação 
com a sociedade tecnológica. 

Perrenoud (1999) sintetiza que no contexto atual é preciso reforçar a preparação 
de professores para uma prática reflexiva, para a inovação e a cooperação. Formar 
profissionais reflexivos, dinâmicos, que saibam trabalhar em equipe, buscar e 
selecionar informações, tomar decisões e desenvolver a autonomia em relação ao 
próprio processo de aprendizagem. 

Tavares (2001) acrescenta que no modelo reflexivo de formação de professores, a 
prática assume um papel central, sendo entendida como uma atividade criativa ou 
um processo de investigação que envolve a complexidade do real. A autora retoma 
as idéias de Lynch e Corry (1998, apud Tavares, 2001), apontando a prática como 
a melhor técnica para aprender a usar tecnologias. A autora ainda defende que os 
professores aprenderão se puderem passar por todos os passos, desde a 
preparação de uma aula, sem a pressão de ter que realmente ministrá-la.  

A participação dos professores como alunos em contextos que usam estratégias de 
EAD pode ajudar no desenvolvimento de habilidades em situações reais. A 
estratégia de "aprender fazendo" é apontada por Tavares (2001) como um dos 
meios efetivamente utilizados na formação de professores online

Pensar a formação docente como uma lista de procedimentos, conteúdos, 
atividades ou efeitos tecnológicos é adotar uma visão tecnicista dessa formação, 
que se apóia na lógica racionalista de terminalidade, fragmentação, reducionismo e 
homogeneidade. Retomamos a proposta de Perrenoud (1999) para a formação de 
professores, que prioriza orientações baseadas em práticas reflexivas e participação 
crítica. 

. Nessa linha, a 
experiência prática assume o papel de incluir digitalmente o professor. 
Acrescentamos que essa prática deve ser acompanhada de uma postura crítica para 
que não se restrinja à apreensão de habilidades técnicas. 

Veiga (2006: 90) aponta algumas direções para a construção de um processo de 
formação de professores: "uma ação coletiva profissional entre universidades e 
instituições de ensino superior, escolas, entidades sindicais, acadêmicas e 
representações estudantis". Além disso, "luta contra as forças sociais muito 
poderosas e alicerçadas nos fundamentos neoliberais, um movimento básico para o 
desenvolvimento de outra identidade profissional" (idem: 91). A autora sugere que 
precisamos transpor as perspectivas de formação de professores que têm uma 
concepção "determinista, acrítica, incapaz de produzir conhecimento profissional" 
(ibidem), e "contrapor novas perspectivas para a formação docente que sejam 
capazes de gerar novas concepções mais concretas do trabalho pedagógico que o 
professor exerce ou vai exercer" (ibidem). 

Como lembra Belloni (1998: 8), é "preciso redefinir o papel do educador: será ele 
um engenheiro do conhecimento, misto de programador e artista, tutor a distância 
ou em presença, facilitador ou orientador de uma aprendizagem baseada em 
materiais multimidiáticos, ou um pesquisador, ator, com seus alunos, na construção 
do conhecimento?" Para a autora (1998: 8), "a complexidade de suas tarefas exige 



uma formação inicial e continuada totalmente nova".  Com base em Garcia (1992: 
59), "um professor que experimenta, o professor pesquisador na ação, o professor 
como pedagogo radical, e muitas outras. Todas essas novas tendências se 
declaram reflexivas". 

Nesse sentido, vale ressaltar a importância de transformar o mero termo da moda 
"professor reflexivo" (Pimenta, 2005: 45) em uma expressão que tenha uma 
"dimensão potencial político-epistemológica, que se traduziria em medidas para a 
efetiva elevação do estatuto da profissionalidade docente e para a melhoria das 
condições escolares". 

  

  

3.     Comunidade Virtual: um espaço para a re-leitura da prática docente 

  

Para a realização desta pesquisa foram utilizadas as trocas acontecidas em uma 
comunidade virtual intitulada Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Tecnologia 
Educacional e Educação a Distância (GETED). Esta comunidade integra alunos de 
iniciação científica, mestrandos, doutorandos, professores de cursos de graduação e 
de pós-graduação de diferentes instituições, públicas e particulares, e, de 
diferentes regiões. Nesta pesquisa, os membros deste grupo são aqui denominados 
participantes A, B, C, D, assim por diante. Atualmente o grupo integra 21 
profissionais e/ou alunos que utilizam o contexto digital em suas práticas e que têm 
interesse em discutir, estudar e pesquisar a temática da Educação a Distância 
(EAD) e do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no contexto 
educacional, envolvendo a formação e práticas docentes. 

As trocas do grupo ocorrem no ambiente Moodle,  por meio das interfaces chat, e-
mail

Em relação às trocas ocorridas no fórum,  foram abertos 43 tópicos, com a 
participação de 12 pessoas. Houve uma média de 2 respostas por cada tópico 
postado. O tópico que obteve maior número de participação teve 7 respostas. 
Houve 16 tópicos sem respostas. Identificamos algumas categorias nos tópicos 
postados: notícia (19 tópicos), propostas de leituras (23 tópicos), reflexões (10 
tópicos) sobre o papel de cada um dentro do próprio grupo e o papel de cada um 
na sociedade. Devemos lembrar que houve tópicos que foram abertos com foco em 
uma temática, mas surgiram dentro deles outras categorias.  

 e fórum. Todas essas interfaces possibilitam a comunicação entre os 
participantes do grupo.        

Percebemos que a participação varia entre os membros do grupo devido à 
flexibilidade e fluxo de conteúdos, além do que também existem aqueles que 
participam de maneira periférica (Lave e Wenger, 1991: 98) até se sentirem 
completamente identificados e envolvidos com a comunidade, como a participante 
A, que afirma que o GETED "é o espaço onde aprendo a ser pesquisadora, onde 
vivencio a EAD em suas diferentes formas e ainda, onde recebo formação sobre os 
diferentes aspectos da EAD e Tecnologias Educacionais". Para ela, "é isso que me 
motiva a participar das reuniões, a entrar diariamente neste ambiente e esperar 
por novas contribuições, questionamentos, argumentos, desafios". 

Como bem pontuado, há também os desafios, as tensões (Jenkins, 2008) e os 
conflitos (Palloff e Pratt, 1999), mas que podem ser vistos como algo positivo 
quando se busca a superação. Segundo a participante A, "é notável os avanços que 



as tecnologias têm nos possibilitado. Olhando para nossa reunião de ontem, 
podemos observar diferentes pessoas tentando superar os desafios tecnológicos e 
de distanciamento geográfico para se comunicarem". Ela complementa que "isso 
mostra que temos um objetivo comum, que temos interesse nesta temática e que 
podemos crescer bastante como grupo à medida que partilhamos". Para ela, o 
modelo utilizado para a reunião por meio do chat e da vídeoconferência "foi 
interessante ver e ouvir os colegas reunidos. Ela percebeu "que houve sempre a 
preocupação de olhar o chat para ver se nós (os internautas) tínhamos escrito algo, 
estávamos querendo falar alguma coisa". 

Essa interação, contudo, não significa apenas apertar teclas ou escolher opções de 
navegação. A interação deve ultrapassar isso, integrando o objeto de estudo à 
realidade do sujeito, dentro de suas condições, de forma a estimulá-lo e a desafiá-
lo, ao mesmo tempo permitindo que novas situações criadas possam ser adaptadas 
às estruturas cognitivas existentes, propiciando o seu desenvolvimento (Ferreira, 
2001, p. 4). 

De acordo com Lopes (2005), o professor ainda não está familiarizado à 
ambientação digital e, portanto, há necessidade de discussão, reflexão e trocas de 
experiências sobre as possibilidades de uso das tecnologias e seus diferentes 
espaços virtuais no contexto educacional.  

Com vistas à reflexão (Veiga, 2006; Garcia, 1992; Perrenoud, 1999; Pimenta, 
2005), os participantes expressam sua preocupação em "pensar sobre" de maneira 
crítica, com novas perspectivas e possibilidades de gerar novas concepções em 
relação ao trabalho docente. Conforme a participante C pontua: "Obrigada e espero 
ter levantado questões para pensarmos sobre", no sentido de não dar respostas 
mas levantar e promover questionamentos. Ou ainda, quando a participante A diz: 
"também não tenho respostas, mas podemos pensar mais sobre isso". A 
participante C pontua: "fico pensando a necessidade de refletirmos alguns pontos 
elencados em sua apresentação". Ela questiona "até que medida sabemos 
equilibrar questões relativas às competências do professor, sua capacitação, seu 
envolvimento na preparação e na execução das atividades na EAD?" E, continua, 
refletindo sobre "a questão do lucro e da qualidade". A participante C finaliza 
dizendo que não tem respostas, "mas sei que precisamos estar atentos a todos 
estes fatores para não acabarmos na proletarização de nosso trabalho".  

Percebemos nas trocas entre os participantes a necessidade de dar  oportunidade a 
todos de se expressarem,  participarem,  se sentirem protagonistas do processo, de 
trabalharem em equipe, como, por exemplo, quando a participante M escreve: 
"Vamos dar um tempo para vocês lerem, refletirem e trocarmos idéias neste 
Fórum. Pensei em iniciar a discussão a partir dos questionamentos que você faz, 
mas decidi-me a esperar um pouco mais, para dar oportunidade a todos de 
refletirem sobre o texto...". Ela acrescenta: "Vou aguardar, portanto, outros 
‘olhares' tão argutos quanto o seu, inclusive para a minha própria reflexão". 

Além disso, fica evidente a preocupação da participante A em refletir sobre como os 
alunos se sentem frente às tecnologias, ideia que se aproxima ao que Tavares 
(2001) pontua sobre a necessidade da participação dos professores como alunos 
em contextos que usam estratégias de EAD no sentido de desenvolver habilidades 
em situações reais: "todas essas mudanças nos fazem refletir sobre como nossos 
alunos se sentem frete às tecnologias, principalmente aqueles que não têm uma 
câmera ou microfone. Como lidar com essas diferenças?" (Participante A). 

Os dados corroboram a afirmação de Veiga (2006) da necessidade de uma ação 
coletiva, crítica, concreta, colaborativa no desenvolvimento do profissional da 



educação. Nesse sentido, a participante R pontua: "O caminho é árduo e depende 
da vontade das instituições governamentais e educacionais em fornecer auxílio para 
a capacitação de professores e para a criação de verdadeiras redes comunitárias". 
Para a participante R, "através de iniciativa de pequenos grupos de educadores 
como o GETED que estimula a troca de informações e experiências entre os seus 
participantes" é que se "pode levar à frente projetos e propostas de comunidades 
virtuais de aprendizagem colaborativa, possibilitando inserção de várias pessoas". A 
participante C acrescenta que o grupo quer melhorar  as "ações, inter-relações, 
percepções" e aperfeiçoar a proposta do grupo como formação continuada, "uma 
possibilidade de alcançar estas perspectivas". 

Ao analisar como os membros de uma comunidade virtual percebem a prática 
docente, ficam evidenciadas as novas exigências que surgem no contexto atual de 
uma sociedade da informação, quando,  no contexto educacional mediado pelas 
novas tecnologias de comunicação e informação, o professor precisa lidar com a 
flexibilidade e fluxo de conteúdos, além das diferentes posturas de participação: 
colaborativa, reflexiva, periférica.  

Considerações Finais 

Neste sentido, há necessidade de se investir em um reaprender contínuo, ou seja, 
na formação dos professores, com suportes pedagógico/tecnológicos, ampliando as 
possibilidades de descentralizar o acesso ao saber, modificando a lógica da 
comunicação e gerando conhecimentos pertinentes e significativos para a promoção 
de seres humanos dignos, conscientes e críticos.  

É claro que há desafios, tensões e conflitos nessas novas práticas pedagógicas 
mediadas pelas tecnologias, mas que podem ser vistos como algo positivo quando 
se busca a superação, quando se busca interpretar as relações que se estabelecem 
entre homem-tecnologia-sociedade de maneira crítica e com o intuito de diminuir 
as desigualdades sociais.  
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