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Resumo
Este estudo trata do Programa de formação continuada em docência do ensino superior (PROFORD) e da experiência de
utilização do Moodle em cursos de atualização profissional de docentes ingressantes. Assim, evidencia-se a contribuição dos
ambientes virtuais de ensino e aprendizagem na formação desses docentes decorrentes das interações online. Numa abordagem
qualitativa, realizar-se-á, inicialmente, uma análise da relação formação docente (MASETTO, 2012; VEIGA et al, 2010) e
interação online (BEHAR, 2009; SILVA, 2012) e, posteriormente, uma análise do diálogo pedagógico produzido no fórum do curso
Sala de aula: espaço de mediação pedagógica e de abordagem hipertextual, resultante da observação participante. O fórum
discute a relação ensinar-aprender na educação superior, e os resultados da interação entre cursistas (docentes) e tutor serão
evidenciados nesta pesquisa.
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Abstract
This study concerns about of Programa de Formação Continuada em Docência do Ensino Superior (PROFORD) and experience
of use of Moodle platform in professional actualization courses of professor. This way, it shows the contribution of virtual places of
teaching and learning in professor formation, by online interactions. At beginning, in a qualitative approach, iit will be doing an
analysis of relation between professor formation (MASETTO, 2012; VEIGA et al, 2010) and online interaction (BEHAR, 2009;
SILVA, 2012) and, after that, will be doing an analysis of pedagogical dialogues produced on course forum Classroom: place of
pedagogical mediation and hipertextual approach, as result of observation. The goal of this forum is discuss the teaching and
learning relation at superior education and the results of students and of the teacher of this course will be shown in this research.

Keywords: University teaching, Pedagogical formation, Online interactions.
 

Introdução
A formação pedagógica de docentes da educação superior é um tema recorrente nos debates internacionais, a exemplo do
Congresso Iberoamericano de Docência Universitária (CIDU), que acontece a cada biênio em um dos países participantes.
Nesses eventos, especialistas da área e educadores em geral têm alongado a discussão sobre docência universitária no sentido
de difundir a necessidade de formação permanente desses profissionais que atuam no magistério superior.
Nessa direção, instituições de ensino superior (IES) mantêm um esforço crescente na implementação de programas próprios de
formação continuada, tanto para docentes estáveis, como para os que estão em estágio probatório. Segundo Veiga et al (2010, p.
110), a necessidade de se instituir programas de formação continuada nas IES reside no fato de que “a maioria dos professores
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que atuam na universidade não tem formação pedagógica”. Em contrapartida, a legislação educacional atesta a obrigatoriedade
de formação em nível de mestrado e doutorado (pesquisa), secundarizando a formação continuada em docência (ensino), que
fica a cargo das IES (LDB, 1996).
Nessa perspectiva, destaca-se a iniciativa da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) que institucionalizou o Programa de
Formação Continuada em Docência do Ensino Superior (PROFORD) e iniciou em 2014 o respectivo processo de implementação.
Dentre as ações formativas desse período vamos nos ater ao curso híbrido “Sala de aula: espaço de mediação pedagógica e de
abordagem hipertextual” (EMPAH), com carga horária de 50 horas (20h presenciais e 30h online), realizado entre setembro e
outubro de 2014, no campus A. C. Simões, da UFAL, que teve como público-alvo docentes de diversas áreas acadêmicas, recém
admitidos na instituição.
O curso buscou propiciar uma atualização pedagógica em docência universitária, pautada em questões do ensino-aprendizagem,
sem perder de vista as variáveis intrínsecas ao fazer pedagógico. Assim, questões como “o que”, “por que”, “para quem”, “como”
e “para que” ensinar foram objetos de interações colaborativas no ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVEA) do EMPAH.
Sob esse enfoque destaca-se as interações que ocorreram no “Fórum ensinar e aprender na educação superior”, no qual
diversos pontos de vistas entrelaçam-se numa rede de ideias e práticas pedagógicas oriundas da própria ação docente no
convívio universitário.
Este estudo se fundamenta na abordagem qualitativa (FLICK, 2009), voltada para a construção de uma pesquisa empírica que
utiliza a observação participante como instrumento de coleta/produção de dados, associada à análise do relatório do EMPAH.
Analisa-se, ainda, a interação da docência online com as interfaces do AVEA do curso, destacando o pensamento pedagógico
produzido nos fóruns de discussão, por meio de categorias de análise. Do mesmo modo, ao logo deste trabalho, serão
explicitados conceitos, enfoques e perspectivas de autores que tratam das potencialidades dos AVEA, da docência universitária e
da formação continuada de docentes, os quais serão relacionados aos dados empíricos deste estudo. Na perspectiva da
formação continuada a pergunta do nosso trabalho é a seguinte: como os docentes ingressantes interagem em sala de aula
online?
Sustentando tais questões, Silva (2012, p. 208) destaca que, seja no espaço físico entre paredes, seja no ciberespaço, a sala de
aula socializa liberdade, diversidade, diálogo, cooperação e cocriação. Segundo Masetto (2012, p. 17), para a docência no ensino
superior exige-se competência em uma determinada área de conhecimento, mas também se exige atualização de saberes e
práticas profissionais por participações em processos de formação continuada.
Do mesmo modo, Veiga et al (2010, p. 17) analisa o desenvolvimento profissional do docente para a educação superior como
uma busca à melhoria do conhecimento profissional na gestão do ensino. Já em relação ao design, Filatro (2008) focaliza o
design instrucional na prática, enquanto Behar (2009a, p. 16) leva em consideração os modelos pedagógicos de educação a
distância, e ressalta que estudos sobre construção do conhecimento, autonomia, autoria, e interação contribuem para a
construção de um espaço pautado pela cooperação, pelo respeito mútuo e por atividades centradas no aprendiz e na solução de
problemas.
O objetivo deste estudo é identificar as potencialidades da sala de aula online para, a partir desse cenário, evidenciar
contribuições dos AVEA na formação continuada de docentes universitários, levando em consideração a análise das interações
destes no fórum de discussão. Para responder a questão inicial, a investigação foi estruturada em seções. A primeira trata da
interação no processo de ensino-aprendizagem na sala de aula online, com foco no design da interação e mediação pedagógica;
a segunda destaca o EMPAH como um espaço de formação pedagógica no contexto do PROFORD UFAL, trazendo o Fórum
ensinar e aprender no ensino superior como lugar de materialização das interações pedagógicas.
E, finalmente, o estudo apresenta uma análise das interações constituídas no Fórum ensinar e aprender no ensino superior,
destacando as contribuições relativas às questões pedagógicas desenvolvidas pelos docentes ingressantes decorrentes de seus
processos de formação continuada, por meio do Programa de formação continuada em docência do ensino superior da
Universidade Federal de Alagoas.

1 A interação no processo de
ensino-aprendizagem na sala de aula online
Segundo Filatro (2008), a sala de aula é um espaço pedagógico centrado nas figuras do docente, do discente e do objeto de
aprendizagem. Seja em quaisquer níveis educacionais ou modalidades de ensino, é difícil imaginar esse espaço pedagógico sem
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visualizar esses três elementos pedagógicos. A autora ainda acrescenta que a interação desses três elementos mediados pela
tecnologia (ou não), são fundamentais para o processo pedagógico, uma vez que pressupõe múltiplas respostas cognitivas e
pedagógicas, que resultam em conhecimento construído, produto da dinâmica ensino-aprendizagem.
Conforme Silva (2012, p. 241) a sala de aula (online ou presencial) deve ser potencializada como espaço democrático onde o
investimento em interatividade aplicada à educação deve culminar no reconhecimento e na valorização do discente em sua
inteligência e posicionamento sociocultural. Seja no ensino presencial, seja no ensino online, a reciprocidade desses elementos
pedagógicos é determinante para um aprendizado pautado na criação colaborativa. Segundo Racle (1983) “as interações entre
docente e discente, o objeto de aprendizagem e o meio que os rodeia são as chaves do sucesso pedagógico”.
Para Silva (2012), o modo como esses elementos se articulam e interagem determina o grau de apropriação dos saberes e
habilidades, uma vez que a interação possibilita uma influência bilateral por intermédio de ações recíprocas e destaca que,
mesmo não tendo o computador em sala de aula, o docente pode promover a interatividade através da proposição do
conhecimento.
A sala de aula no ambiente online oferece uma gama de interfaces que possibilita a interação e a construção do conhecimento
plural, que são os recursos midiáticos de acesso online (hoje robustecidos pela tecnologia digital), capazes de facilitar e
potencializar a produção e a apropriação do conhecimento, ainda que se exija um grau bastante elevado de autonomia da figura
discente. Silva (2012, p. 223) enfatiza que “a disponibilização consciente da interatividade vem, enfim, potenciar uma nova
competência comunicacional em sala de aula”.
Filatro (2008) corrobora ao defender que num processo pedagógico em que há interação, seja com conteúdo, ferramentas ou
com outras pessoas, o discente “se engaja em um pensamento ativo, construtivo e intencional, desenvolvendo habilidades de
pensamento crítico” (p. 110) e complexo. Nesse sentido, a sala de aula online pressupõe um planejamento cuidadoso, com
objetivos claros e bem definidos, que requer a mobilização de saberes e habilidades pedagógicas por parte do docente.

a) Design da interação e mediação pedagógica

Em inglês, o termo design possui vários significados, dentre eles, o de projeto que se traduz num plano visual a ser realizado
intencionalmente. O design da interação tem o papel de criar experiências que melhorem a maneira como as pessoas trabalham,
estudam, comunicam-se e interagem (ROGERS et al, 2013). Para haver interação em um sistema computacional deve haver uma
interface e um usuário, por isso o design da interação estuda a relação entre a interface e o usuário. A interface é, por definição, a
área de comunicação entre o indivíduo e a máquina (ROYO, 2008).
O design da interação vai além da interação humano computador, pois enquanto esta tem foco mais estreito, tratando do design,
da avaliação e da implementação de sistemas de computação interativos para uso humano, aquela possui visão ampla,
abordando teoria, pesquisa e prática no design de experiências de usuário para todo tipo de tecnologia, sistema e produtos
(ROGERS et al, 2013).
Conforme Prevedello (2011), a utilização das tecnologias da informação e comunicação (TIC) na educação tem início a partir do
desenvolvimento da interface gráfica do usuário (GUI), do inglês graphical user interface, quando foi possível tratar do design da
interação e da adoção de computadores como auxiliares no processo de aprendizagem. Segundo a autora, sem a manipulação
da interface, não existe interação, pois ela coloca o usuário como centro de todo processo, em uma posição de controle.
No cenário educativo, a criação de materiais educacionais tem lugar nos designs instrucional, didático, educacional e de
sistemas. Esses termos são referenciados por Behar e cols. (2009a) em sua obra “Modelos pedagógicos em educação a
distância”, que propõem o design pedagógico, como um modelo capaz de promover a integração desses quatro tipos de designs
supracitados (p. 35).
Nessa perspectiva, o design pedagógico integra fatores técnicos, gráficos e pedagógicos na fase de planejamento e elaboração
de materiais educacionais digitais (MED). Behar e cols. (2009b) apontam que o equilíbrio entre esses fatores possibilita construir
um MED que contemple as necessidades do novo perfil discente da geração digital, ou seja: participação ativa, interatividade com
diferentes fontes de informações, interações, trabalho colaborativo, criação de estratégias, exploração não linear e resolução de
desafios.
Filatro (2008) apresenta o estudo sobre design instrucional na prática que consiste em diferentes tipos de interação no
aprendizado online, representando um importante papel na criação de atividades interativas e colaborativas. Evidencia-se,
portanto, a importância do design da interface para a interação humana com o computador.
Embora não seja o foco principal, a aparência visual é, sem dúvida, a primeira coisa que um usuário nota quando acessa um site
que, posto de forma atrativa, é um grande passo para estabelecer a credibilidade (NIELSEN, 2006). Nesse sentido, buscou-se
considerar um padrão sistemático e estético no desenvolvimento do Moodle do EMPAH, fundado na aparência visual, na
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disposição dos conteúdos e atividades, além dos MED.
No processo de construção de um AVEA deve-se levar em consideração os elementos que compõem o design da interação, no
sentido de desenhar um ambiente de fácil navegação e aprendizagem e que permita a utilização eficaz e eficiente dos MED
disponíveis, o que retorna ao usuário uma percepção de boa usabilidade e, do ponto de vista educativo, possibilita a construção e
a apropriação do conhecimento.
O design instrucional pressupõe ampla interação entre as pessoas para a construção do conhecimento, contudo é a conversa
instrucional que orientará o discente na exploração dos conteúdos no AVEA. Na visão de Filatro (2008), a conversa instrucional
pressupõe três papéis: ressalta os objetivos ao mostrar os porquês e para quês e orienta a interação discente, alinhavando
conteúdos e recursos independentes; acompanha a prática, proporcionando feedback qualificado da ação discente; e avalia os
resultados da interação a partir de critérios de alcance dos objetivos. No ensino online a conversa instrucional se assemelha ao
papel do mediador pedagógico coordenando os múltiplos processos de aprendizagem.

b)    Rede de interação online

Segundo Filatro (2008), a interação com conteúdo acontece por meio de conversa instrucional que é viabilizada por um agente
pedagógico que geralmente é uma personagem virtual. A interação com as ferramentas acontece por meio de tecnologia
cognitiva (Mindtool) que dentre os vários exemplos destacamos os mapas conceituais, que consistem em uma estratégia de
estudo que requer que os cursistas elaborem mapas visuais de conceitos conectados. A interação entre cursistas e tutor acontece
por meio do diálogo didático e a interação com os colegas ocorre por meio de atividades colaborativas.
Os cursistas ao interagir com as ferramentas dão início ao processo de articulação do conhecimento que os obriga a refletir sobre
seu próprio conhecimento de forma inovadora, assumindo a condição de produtores de conhecimento. Essa interação permite
que o cursista desenvolva um pensamento crítico, capaz de elaborar procedimentos de aprendizagem como avaliação das
informações, conexão das ideias e análise das informações (FILATRO, 2008).
Nesse contexto, o pensamento criativo gera novos saberes, poder de sintetizar, capacidade de imaginar processos, resultados e
possibilidades, capacidade de adicionar significado pessoal às informações. Também possibilita a geração de um pensamento
complexo, o que permite que o cursista elabore produtos ou ideias, solucione problemas, tome decisões.
A interação com o tutor está relacionada a distância transacional (MOORE, 1993), uma vez que o diálogo didático e o design
instrucional possibilita a autonomia do aluno. Filatro (2008) destaca que o diálogo didático pressupõe ações paralelas às dos
eventos instrucionais e tem como metas ativar a atenção do aluno e informar e reforçar os objetivos de aprendizagem. Ambientes
online altamente confluentes, como universidades online, trabalham com datas definidas para início e conclusão das atividades
de aprendizagem. É viável propor atividades colaborativas baseadas na interação síncrona e assíncrona entre os participantes.
De acordo com De Bastos et al (2009), o AVEA tem característica de software livre que abriga objetos unificados no Padrão
Scorm e se constitui como mediação tecnológica da Universidade Aberta do Brasil. Na perspectiva desses autores, o moodle
apresenta características sociais, cognitivas e pedagógicas, dentre as quais, destacamos: a) Construcionista, que permite
diálogos e ações, a exemplo do diário de bordo, lições e exercícios; b) Colaborativa, estabelecida por meio de Wiki, glossário e
laboratório de avaliação; e c) Comunicacional, construída a partir dos fóruns, chats e mensagens.

2       EMPAH: um espaço de formação
pedagógica no contexto do PROFORD UFAL
Conforme Resolução CONSUNI nº. 07 de 17 de março de 2014, o Programa de Formação Continuada em Docência do Ensino
Superior (PROFORD) tem como princípio a concepção de uma política de formação continuada em docência do ensino superior
voltada para o desenvolvimento do ensino-pesquisa-extensão e da gestão. O programa trabalha com atividades formativas
destinadas aos docentes, inclusive àqueles que estão em estágio probatório e os que exercem cargos de gestão na UFAL.
 Nessa perspectiva, um dos objetivos do PROFORD é a recepção dos docentes que ingressam na universidade,
possibilitando-lhes formações específicas relacionadas ao contexto da instituição e ao exercício da docência superior.
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a) Narrativa do curso EMPAH     

No contexto do PROFORD UFAL, propomo-nos a fazer um breve relato do EMPAH, que teve como público-alvo docentes
ingressantes dos campi A. C. Simões, Arapiraca e Sertão. O foco central foi a reflexão sobre questões referentes ao ensino e à
aprendizagem na docência universitária. O curso sala de aula: espaço de mediação pedagógica e de abordagem hipertextual
(EMPAH) foi hospedado na plataforma Moodle da UFAL e se constituiu na modalidade semipresencial, perfazendo 20 horas
presenciais e 30 horas online. A flexibilização em aulas online se fundamenta na necessidade de os docentes vivenciarem o
AVEA, visto que a utilização de 20% da carga horária da graduação em atividades online está prevista na Portaria MEC nº.
4059/2004.
Alguns dos objetivos centrais do curso foi a ampliação da visão teórico-prática da apropriação das tecnologias digitais da
informação e comunicação (TDIC) como ferramentas que auxiliam e potencializam o processo de ensino-aprendizagem na
educação superior e a vivência ativa de situações pedagógicas presenciais e online que tiveram como parâmetros as interações
online numa discussão sobre o ensino e a aprendizagem na educação superior. Ao contemplar os objetivos do curso foram
trabalhados os seguintes conteúdos e procedimentos metodológicos:
QUADRO 1 – EMPAH: conteúdos e procedimentos metodológicos
CONTEÚDOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

·        Reflexão sobre a pedagogia universitária, a sala de aula, as estratégias didáticas e os processos de
aprendizagem no ensino superior;
·        Reflexão sobre a avaliação da aprendizagem como processo de investigação do ato pedagógico;
·        Vivência de situações por meio de técnicas de ensino, promovendo a pesquisa e a aprendizagem em sala
de aula no ensino superior;
·        Reflexão sobre a interação e a mediação pedagógica em sala de aula;
·        Posicionamento crítico acerca das concepções que fundamentam a prática avaliativa, aliadas aos novos
paradigmas e a Web 2.0;
·        Discussão sobre quais os fundamentos que caracterizam a linguagem hipertextual no processo de
avaliação da aprendizagem;
·        Identificação dos instrumentos e procedimentos de avaliação enquanto processo interativo, de formação e
construção do conhecimento;
·        Vivência de situações de aprendizagem por meio de procedimentos avaliativos que estimulem a pesquisa
e a criatividade, permitindo que os sujeitos sejam interlocutores de seus processos de aprendizagem;
·        Planejamento de uma aula utilizando uma proposta inovadora para a disciplina do docente ingressante,
incluindo a avaliação numa abordagem hipertextual.

 Fonte: PROFORD, 2014.
Conforme expresso no Quadro 1, questões como pedagogia universitária, processos e avaliação da aprendizagem, interação e
mediação pedagógica em sala de aula, nortearam as interações dos docentes, tendo como referência a linguagem hipertextual e
os novos paradigmas pedagógicos aliados à Web 2.0 nos processos de avaliação da aprendizagem. Nesse sentido, percebe-se
que o curso EMPAH foi estruturado baseado nos princípios da interação, colaboração e cocriação (SILVA, 2012) na construção
do diálogo pedagógico. Mas, que interações docentes foram constituídas? E quais diálogos pedagógicos foram construídos no
EMPAH?

b) Fórum ensinar e aprender no ensino superior

Conforme Lopes (2007), o fórum é uma ferramenta de comunicação assíncrona que permite a participação ativa dos interagentes
nas discussões, em diferentes momentos, dentro de um dado tempo, que dá acesso às postagens a qualquer tempo, desde que a
atividade esteja ativa. A partir do tópico de discussão permite-se que os interagentes postem novos comentários, estabelecendo
links com comentários de outros interagentes, sem necessariamente ser em tempo real. Comumente, o debate ocorre em rede
gerada pela proposta da consigna, mas quando se pretende ampliar as reflexões, há também a proposição de abertura de novos
tópicos de discussão pelos participantes. A linguagem argumentativa é outra característica do fórum, expressa nos argumentos e

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/formacao_continuada_de_docentes_e_interacao_online.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.5-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



contra-argumentos registrados na mensagem escrita dos participantes que, constroem e desconstroem, questionam e
respondem, na perseguição de objetivos comuns nas discussões (OKADA; ALMEIDA, 2006; LOPES, 2007).
Nesse sentido, o fórum supracitado, vinculado ao curso EMPAH, consiste num espaço de interação, colaboração, argumentação,
troca de saberes e experiências sobre a égide do ensino e aprendizagem na educação superior. A seguir, apresentamos um
trecho da consigna do Fórum ensinar e aprender no ensino superior cuja proposta evidencia esses princípios.
Neste espaço vamos construir uma discussão coletiva sobre o que entendemos por ensinar e aprender no Ensino Superior.
Sugerimos que leia o texto de Maria Cândida Moraes sobre os Paradigmas na Educação, lembre-se também do que discutimos
hoje no encontro presencial e o que disse Sérgio Cortela no Vídeo Novos Paradigmas na Educação.
Vamos começar a discussão a partir do que diz as Pimenta e Isabel Cunha nos fragmento do textos a seguir [...] (EMPAH, 2014).
Como se vê, a discussão erguida nesse fórum desenvolve-se sob o binômio ensinar-aprender no ensino superior. Para tanto, era
necessário interagir com as ideias de autores, a partir de texto e vídeo, sem perder de vista o que foi discutido no encontro
presencial. Nota-se, portanto, tratar-se de uma proposta fundamentada teoricamente, articulada com as aulas presenciais, em
que os participantes apresentaram suas contribuições numa perspectiva crítica, interativa e colaborativa no sentido de
ressignificar o discurso pedagógico.

3 Análise e interpretação

A partir da proposta do fórum e considerando o tópico de discussão, destaca-se a interação pedagógica entre os docentes
ingressantes e o respectivo tutor, cujo objetivo foi o diálogo sobre o entendimento do grupo acerca do ensino-aprendizagem na
educação superior.  Vale ressaltar que se adota nomes fictícios na nomeação dos diálogos, buscando cumprir com o
compromisso de resguardar a identidade dos participantes. Do mesmo modo, algumas expressões foram suprimidas e
substituídas por chaves, visando a redução das falas, mas sem perder de vista a autenticidade do discurso em pauta.
QUADRO 2 - Diálogos pedagógicos resultantes da interação docente
TÓPICO DE DISCUSSÃO: ENSINAR E APRENDER NO ENSINO SUPERIOR
Tema pedagógico: Estímulo ao discente

D1- [...] é mais trabalhoso provocar os estudantes a pensarem [...] Eles têm medo de errar e estão tímidos, mas
depois de algum tempo eles se acostumam [...].
Tutor – Que bom que iniciamos os comentários nesta sala. [...] Pensar o papel do professor nesta perspectiva,
como ele define “um novo tipo de professor” é trabalhoso, mas de grande importância.
D2 – O vídeo é mesmo interessante e nos chama a atenção para os desafios do estímulo ao discente. [...] A sala
de aula é um espaço propício à criação/construção mútua.
Tutor – [...] bom termos mais uma participação. Como você falou, a sala de aula (seja esta aula presencial ou
online) é um lugar de construção coletiva entre os sujeitos (professor e alunos).
D7 – Temos que despertar em nossos alunos a “alegria de pensar”! Instigar a curiosidade nos alunos seja de
que idade forem! Os nossos alunos universitários por estarem, teoricamente, nos cursos que escolheram para
serem suas profissões para o resto da vida, deve sim ter muita curiosidade sobre tudo que é tratado! Temos que
partir desse pressuposto e estimular esta procura por parte deles!
Tutor – Olá D7, a “alegria de pensar” foi bem colocada.
D1 – É muito importante para mim essa discussão, já que trabalho em uma área onde essa discussão é um
pouco difícil. Sou matemático e refletir sobre essa nova forma de ensinar é bastante interessante. Muito bom o
diálogo com os colegas!
Tutor -  Vamos compartilhar nossas experiências de mais reflexões. O que os demais colegas, atuantes em
outras áreas, pensam dessa discussão?

Tema pedagógico: Participação discente ativa
D3 – [...] Quando estou em sala de aula percebo que, ao propor uma aula que pede a participação ativa do aluno
no processo, sempre tem um aluno que resiste ao modelo e põe barreiras, e aí está o desafio de conquistar esse
aluno.
Tutor – De fato [...], sair da zona de conforto é um desafio para o docente e para os alunos. E esta atitude
inquieta, é trabalhosa, exige planejamento e organização das práticas de ensino e estudo, de forma cada vez
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mais densa.
Variável de discussão: Valorização da transmissão tradicional do conteúdo
D4 – Interessante e, no meu entender, remete a Sócrates. Foi este filósofo quem primeiro se preocupou em
inquietar a alma humana na busca da verdade. Acrescentaria à proposta do professor Rubem Alves a
valorização da transmissão tradicional do conteúdo. Um conteúdo recebido, mesmo que já pronto, estimula a
reflexão [...].
Tutor – D4, agradeço sua contribuição trazendo a figura de Sócrates para discutirmos este cenário. Creio que
as novas metodologias ganham um significado maior quando tratamos de aprendizagens colaborativas, mas
também concordo em não radicalizar as propostas/teorias, colocando o que atualmente chamam de tradicional
como não eficiente. O que pensam sobre isso os demais colegas?
Tema pedagógico: Metodologia ativa                    

D5 – Boa tarde tutor e demais colegas, assisti aos vídeos e também gostei bastante [...]. Estou vivenciando com
os alunos da Medicina o trabalho de PBL/tutoria, metodologia através da qual fica bem evidente a busca pelo
conhecimento auxiliada/guiada pelo tutor. É muito bom ver como os alunos reagem após o período de estudo e
retornam com as “soluções” encontradas buscando socializar com os colegas [...].
Tutor – [...] Muito bom saber que desenvolve uma metodologia baseada em PBL, e essas “soluções”
encontradas resultam de estímulo, curiosidade, pesquisa e reflexão, entre outros aspectos. Vale muito a pena!

Tema pedagógico: Desafios do docente contemporâneo
D6 – Boa noite a todos. A proposta do Professor Rubem Alves é mais do que interessante, é sobretudo um
grande desafio a todos os professores, principalmente porque foram “educados” dentro de uma lógica bem
diferente. Excelentes vídeos!
Tutor – Estar disposto a vivenciar/experimentar outras alternativas na educação, contrárias a uma perspectiva
tradicional, pode ser visto como um dos desafios atuais enfrentados pelos docentes, pois resulta em mudanças
em relação a própria perspectiva educativa, como também em termos mais pontuais como em referência as
propostas pedagógicas, as estratégias de ação adotadas e aos aspectos metodológicos.
Fechamento da discussão

Tutor – Concordamos que todos aqui destacaram, de algum modo, que esta perspectiva educacional é um
desafio, mas ressaltamos, ao mesmo tempo, a relevância da busca por novas estratégias metodológicas, por um
posicionamento crítico, do estímulo à curiosidade, à pesquisa e outros elementos.

 Fonte: http://ava.ead.ufal.br/.
De acordo com a Quadro 2, os discursos foram construídos em torno de cinco temas pedagógicos categorizados durante a
análise dos resultados, a saber: estímulo ao discente, participação discente ativa, valorização da transmissão tradicional do
conteúdo, metodologia ativa e desafio do docente contemporâneo, fechando a discussão com a contribuição da tutora sobre
todas as questões discutidas. A partir da análise do diálogo construído no fórum, é possível tanto perceber as concepções e
práticas pedagógicas dos docentes ingressantes, como também a identificação destes com inovações pedagógicas, novas
metodologias, novas formas de avaliação, o que prova que o docente universitário compreende a importância da reconfiguração
de sua prática docente na busca de um ensino-aprendizagem cada vez melhor.
Observa-se, contudo, que o “estímulo ao discente” foi o tema que mais se enfatizou nas interações docentes, pois como
destacado pelo participante D2, “a sala de aula é um espaço propício à criação/construção mútua”. De certa forma as falas de
todos os participantes ressaltaram a importância de o professor estimular a participação discente no transcorrer de suas aulas,
todavia o diálogo estabelecido pelos participantes D1, D2, D7 e seu tutor, salientou de forma clara e objetiva, inclusive com
exemplos da própria prática docente, a importância de o discente interagir melhor no processo de ensino-aprendizagem, mesmo
se tratando de um procedimento “trabalhoso” para o docente.
Há que se frisar a referência e a avaliação que os docentes ingressantes faziam dos vídeos que utilizaram como material de
apoio da discussão no fórum, demonstrando plena interação com os recurso midiáticos. Sobre os vídeos que assistiram, eles
diziam: “Assisti aos vídeos e gostei bastante [...]” (D5); “o vídeo é mesmo interessante e nos chama a atenção para os desafios
do estímulo ao discente” (D2).
A partir dos diálogos pedagógicos, é interessante notar que, além da interação com ferramentas constatadas nas postagens do
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fórum, houve um grau relevante de interação mútua entre os docentes ingressantes, dialogando entre si e com seu tutor. Este
fornecia cuidadosamente os feedbacks necessários à potencialização da discussão, buscando provocar o pensamento
pedagógico. Eis alguns exemplos que ilustram essas interações: “Boa tarde tutor e demais colegas” (D5 interagindo com os
colegas e tutor) “que bom que iniciamos os comentários nesta sala” (tutor interagindo com todos e com o D1); “[...] bom termos
mais uma participação. Como você falou, a sala de aula (seja esta aula presencial ou online) é um lugar de construção coletiva
entre os sujeitos (professor e alunos)” (tutor interagindo com todos e com os docentes ingressantes (D2).
 Há muitos elementos a serem explorados nos diálogos pedagógicos estabelecidos pelos docentes do curso EMPAH, através do
Fórum: Ensinar e aprender no ensino superior. No entanto, não é nosso objetivo esgotar todos os aspectos e, sim, trazermos
alguns elementos ilustrativos para essa discussão.         
A proposta que norteou as discussões no fórum foi pautada na interação com textos e vídeos.  Cabia ao docente ingressante a
consulta desse materiais e posterior postagem no fórum. Assim, os olhares dos participantes iam ganhando novos sentidos, e o
pensamento pedagógico sobre o ensino aprendizagem na educação superior retroalimentava-se a cada ponderação.

Conclusão
As análises tecidas ao longo deste estudo, sejam referenciadas nos aportes teóricos de especialistas da área ou nas ilustrações
do curso EMPAH e, principalmente, nas interações docentes no Fórum ensinar e aprender no ensino superior contribuíram para a
reconfiguração do pensamento pedagógico, permitindo ao docente ingressante repensar o fazer docente a partir da vivência com
inovações relativas à metodologia e à avaliação do ensino-aprendizagem. O estudo demonstra que os ambientes virtuais de
ensino e aprendizagem, pelo seu caráter didático, interativo e dinâmico, pode ser uma ambiência necessária à formação
continuada de docentes.
A partir do exposto e considerando as características peculiares do ensino superior que tem em seu bojo a formação do cidadão,
do profissional e do sujeito enquanto ser sociopolítico (LEAL, 2005), vê-se a importância de o docente considerar as múltiplas
possibilidades de interação discente no planejamento de suas aulas, pensar sobre o que faz, antes, durante e depois da ação,
uma vez que aprendizagens interativas devem pressupor situações didáticas interativas.
A interação dos docentes ingressantes que resultou nos saberes pedagógicos constituídos a partir do Fórum Ensinar e aprender
no ensino superior, analisados ao longo deste estudo, permite-nos destacar que quando se trata da aprendizagens online, é
necessário disponibilizar uma interface que favoreça a interação, com atividades de aprendizagem que motivem a produção de
novos saberes a partir da interação com conteúdo, ferramentas tecnológicas e com outras pessoas, pelas quais indivíduos e
objetos se influenciam mutuamente.
Do mesmo modo, é importante levar em consideração os aspectos que constitui o design da interação no processo de construção
do AVEA, buscando a configuração de um espaço que permita a utilização eficaz e eficiente dos MED disponíveis, o que retorna
ao usuário uma percepção de boa usabilidade, favorecendo a (re)construção dos diversos saberes. A participação ativa, a
interatividade com diferentes fontes de informações, as interações, o trabalho colaborativo, a criação de estratégias, a exploração
não linear e a resolução de desafios são possibilidades expressas nos AVEA.
A proposta de conteúdos e procedimentos metodológicos do curso EMPAH priorizou a (re) construção colaborativa do
conhecimento a partir de concepções pedagógicas de especialistas expressas em textos, hipertextos e vídeos presentes no
próprio AVEA, que motivaram a interação dos docentes ingressantes e o desejo destes em expor suas perspectivas robustecidas
de suas vivências e práticas oriundas da própria ação docente. Os diversos temas pedagógicos evidenciados no Fórum ensinar e
aprender no ensino superior e apresentados na Tabela 2 concorrem para o fortalecimento do fórum como interface que
possibilitou a interação, colaboração, argumentação, troca de saberes e experiências sobre a égide do ensino e aprendizagem na
educação superior.
A utilização dos 20% (vinte por cento) da carga horária da graduação em atividades online, conforme previsto pela Portaria MEC
n. 4059/2004, evidencia a necessidade de se incluir nos programas de formação docente formações sobre a criação e utilização
do AVEA, além da própria participação em atividades formativas online, a exemplo do EMPAH que foi desenvolvido num formato
semipresencial.
Em síntese, o AVEA possibilitou múltiplas interações numa reflexão sobre os desafios do ensino-aprendizagem na educação
superior. Por sua vez, os docentes ingressantes estabeleceram relevantes diálogos pedagógicos, como a importância de
incentivar a aprendizagem ativa do discente e a inclusão de metodologias ativas em seu planejamento didático. Deste modo,
constata-se que as interações e as conversações construídas no AVEA do EMPAH contribuíram para o processo reflexivo dos
aspectos pedagógicos da docência na educação superior.
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