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Introdução

Este estudo objetiva apresentar resultados parciais da análise dos registros 
reflexivos realizados pelos professores participantes do projeto de extensão denominado 
de Comunidade Virtual Espiritualidade na Educação. A presente experiência foi realizada 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na modalidade totalmente à 
distância, utilizando a Plataforma Moodle.  O projeto foi organizado para acontecer em 
oito módulos, totalizando sessenta e quatro horas, e foi oferecido a 112 professores dos 
anos iniciais do ensino fundamental, de diversos estados e países de latino-americanos. 

Como pressupostos teóricos escolhemos refletir a partir dos autores Nóvoa (1992), 
Palloff e Pratt (2013), e Souza (2003), pela relação dos autores com a proposta do estudo. 
Deste modo a investigação assume a seguinte problemática: de que maneira a leitura e a 
escrita em contextos virtuais de aprendizagem podem contribuir com o desenvolvimento 
pessoal e profissional destes professores e caracterizar-se como instrumentos de pesquisa?

Ao lançarmos nosso atento olhar à leitura e escrita dos professores, detectamos 
possíveis formas de apoio e resolução de entraves, possibilitando-nos mediar para que 
o desenvolvimento seja enriquecido, e que novos saberes possam emergir de forma 
autônoma e compartilhada, conforme exemplifica Nóvoa quando afirma que: 

Não é possível preencher o fosso entre os discursos e as práticas se não 
houver um campo profissional autônomo, suficientemente rico e aberto. 
Hoje, num tempo tão carregado de referências ao trabalho cooperativo dos 
professores, é surpreendente a fragilidade dos movimentos pedagógicos que 
desempenharam ao longo das décadas um papel central na inovação educacional. 
Estes movimentos, tantas vezes baseados em redes informais e associativas, 
são espaços insubstituíveis na aprendizagem docente e no desenvolvimento 
profissional. (NÓVOA, 1992, p.20).

 Na contemporaneidade as redes ocorrem de diversas maneiras. Especificamente 
em ambientes virtuais de aprendizagem, as interações podem ser compostas por variadas 
formas de atuação, e a partir de uma perspectiva ainda incipiente para a maioria dos 
envolvidos. As atitudes que cada participante escolhe durante as diversas atividades 
formarão um encadeamento de comportamentos que podem envolver grande carga 
afetiva, cuja maior responsabilidade para percebê-los, elaborá-los e conduzi-los será do 
professor mediador. Sendo assim, a mediação pedagógica assume papel fundamental 
como possibilidade de levar adiante novas posturas voltadas a diferentes visões de 
mundo. Necessidades estas, que devem ser acolhidas para que os processos de ensino e de 
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aprendizagem aconteçam. O professor mediador estabelece uma relação na qual o diálogo, 
o respeito às diferenças e às emoções possam ser construídos entre todos os participantes.  
Neste sentido, Souza (2003, p. 37) afirma que “A modificabilidade está diretamente 
relacionada com a qualidade de mediação e com os processos cognitivos e afetivos 
de uma pessoa. Pela mediação, atingimos os dois maiores fenômenos do ser humano: 
modificabilidade e diversidade”.

O fundamento da mediação é, portanto, transmitir ao outro um mundo de 
significados. O mediador seleciona, organiza e planeja o aparecimento do estímulo, de 
acordo com a situação estabelecida por ele e com a meta de interação desejada. 

Assim, através dos registros dos participantes do projeto, poderemos exemplificar 
a relevância que a mediação pedagógica exerce sobre os resultados de leitura e escrita de 
qualquer proposta educacional.  

Metodologia

Este estudo foi desenvolvido na perspectiva da abordagem metodológica qualitativa 
da análise de conteúdo de (BARDIN, 2010). A ênfase desta análise recai apenas sobre 
excertos sobre a leitura e a escrita, não sobre o projeto como um todo.   

A metodologia se pautou nos princípios da pesquisa qualitativa e destaca como 
achados mais significativos da investigação: a ação reflexiva como processo na busca de 
soluções da leitura e escrita ao fazer pedagógico, a necessidade de incorporar a ação às 
reflexões, bem como a necessidade de inovação para adequar-se às novas exigências do 
século XXI no campo educacional.

Dos seis sujeitos pesquisados evidenciou-se que, nos processos de leitura e escrita, 
a mediação é fundamental para que os processos de ensino e de aprendizagem ocorram 
com qualidade e efetividade. Para que tais processos ocorram, a mediação assume critérios 
universais como intencionalidade e reciprocidade, transcendência e significado. 

Resultados e discussão 

Para ilustrar, optamos transcrever alguns excertos, a fim de ilustrar os achados 
mais significativos, de acordo com os sujeitos da pesquisa, os quais denominaremos como: 
Participante 1, Participante 2 (...) conforme segue: 

Continuarei buscando leituras a respeito do tema (...), nesse curso aprendi muitas 
coisas novas, em relação a vida, as novas maneiras de entender o que se passa ao 
nosso redor. (Participante 1)

Tal afirmação nos leva a refletir sobre a constituição de uma cultura cada vez 
mais centrada na reflexão acerca dos ingredientes necessários para o fazer pedagógico 
da contemporaneidade. Uma multiplicação da leitura assim como do escrito, constitui-se 
em um elemento fundamental para a compreensão de alguns elementos da modernidade. 
Adotar esta postura é recuperar os sujeitos como construtores de significados. Buscar 
novas leituras após o término de um projeto, além de enriquecedor poderá se constituir 
numa leitura por deleite. A leitura por deleite pode se tornar um entretenimento saudável 
que ensina, informa e forma, de uma forma motivante e significativa. 

Ao referendarmos a importância da leitura, identificamos pela escrita/relato 
no  ambiente virtual de aprendizagem que, este processo será replicado em sala de aula 
presencial, caracterizando assim resultados significativos, conforme segue:



Hoje em dia trabalho com adolescentes, estou constantemente buscando 
melhorar meu entendimento sobre a vida deles e aprimorar meus conhecimentos 
para envolvê-los, com a participação neste projeto consegui ter novos 
olhares sobre a educação, compreendendo que maneiras de proporcionar 
momentos de expressão da subjetividade, onde os adolescentes possam estar 
com sua individualidade, (...). Pretendo utilizar as sugestões e os materiais 
compartilhados adaptando-os a realidade dos meus alunos.  (Participante 2).

Assim, uma aproximação entre leitura e escrita em contextos virtuais de 
aprendizagem, oportuniza conhecer sujeitos expressivos em suas relações, e consigo 
próprios, por meio dos textos que escrevem. Esta escrita representa as infinitas 
possibilidades de novas aprendizagens através da partilha de saberes. É nossa intenção 
neste texto, transitar entre os entrelaçamentos da leitura e da escrita nos quais os sujeitos 
deixam marcas de um modo subjetivo de ser, e essas marcas nos dão indícios de que novos 
conhecimentos e novos entrelaçamentos possam emergir em páginas e páginas de novas 
leituras, oportunizando novas reflexões escritas. 

Todavia, se a leitura é fonte de formação e informação o que podemos dizer 
da escrita? Não há como desconsiderar a relação que se estabelece entre ambas. 
No entrelaçamento entre leitura e escrita há de se considerar o diálogo que vai se 
estabelecendo palavra por palavra, texto a texto, na construção de novas ideias, novos 
saberes, exercícios diversos. E exercícios são verdadeiras preciosidades para que mudanças 
efetivas aconteçam. 

Para Pallof e Pratt (2013), para que processos educativos online sejam considerados 
eficazes é fundamental o feedback adequado e frequente para as discussões e postagens 
escritas dos participantes. Assim como em ambientes presenciais, o virtual assume singular 
magnitude para todos os envolvidos no processo. Motivá-los e permitir que eles saibam 
o quão bem estão indo e envolvê-los no desenvolvimento profissional contínuo, são 
elementos essenciais no desenvolvimento para que a leitura e a escrita aconteçam. 

Neste projeto, buscamos oferecer um novo modelo de relação baseado na 
horizontalidade de papéis (todos aprendem - todos ensinam) e na criação de um ambiente 
colaborativo de aprendizagem. Assim, outros relatos significativos acerca da leitura e da 
escrita emergiram: 

● Rever condicionamentos cotidianos atualizando-os permanentemente;
● Partilhar os saberes com outros professores e com a equipe diretiva da escola;
● Adotar práticas pedagógicas de leitura e escrita inovadoras/humanizadoras;
● Implementar práticas mais ousadas, otimizadas, beneficiando-se de recursos 

tecnológicos disponíveis.
● Instituir a leitura por deleite, na sala de aula, de maneira a permitir ao aluno 

entender que em nossa vida lemos com várias finalidades (seguir instruções, obter 
uma informação precisa, revisar escrito próprio, aprender, etc.) e uma delas é a 
leitura só por prazer, por divertimento e distração;

● Estimular a leitura para que a imaginação e a curiosidade possam ser desenvolvidas 
desde os anos iniciais.

Considerações finais

À guisa das conclusões desta pesquisa, sob a sensação de vivência conjunta e 
partilha de saberes, reapresentamos a questão inicial que consiste em responder: de que 
maneira a leitura e a escrita em contextos virtuais de aprendizagem podem contribuir 
com o desenvolvimento pessoal e profissional destes professores e caracterizar-se como 
instrumentos de pesquisa? 



Identificamos através das postagens dos participantes do projeto que a relação 
estabelecida entre os pares, bem como à importância das informações que circularam 
pelo ambiente virtual, certamente produzirão efeitos concretos na vida real. Neste caso 
específico percebemos que estes professores interagiram positivamente com  as tecnologias 
utilizadas no decorrer do processo (vídeos, filmes, documentários), produzindo um espaço 
próprio de escrita e leitura, demonstrando um processo não de exclusão de antigas práticas 
pelas novas tecnologias mas, ao contrário, a combinação entre antigas e novas práticas.

Hoje, com o auxílio das tecnologias, as imersões virtuais acontecem. Com este 
recurso, rearticulamos, reestruturamos e transformamos as demais formas de linguagem. 
Assim, se evoluiu, passando por técnicas fundamentais de comunicação oral e escrita, 
e novas histórias vão se construindo. Estas histórias escritas publicadas e acessíveis 
a outros leitores, poderão se transformar em ricos repositórios para futuras pesquisas 
nesta área. Ao produzir o seu conhecimento, o aluno tende a usar adequadamente as 
informações recebidas do professor, questionando-as em busca de novos significados, 
desenvolvendo um pensamento crítico e a capacidade de novas pesquisas. Ao compartilhar 
a escrita através de postagens, indicam-se outros caminhos possíveis para a melhoria de 
competências e desempenho dos professores participantes envolvidos neste contexto.
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