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Na atual sociedade do conhecimento, pesquisas científicas tornam-se cada vez mais 

imprescindíveis na busca por saberes que tornem viáveis as idéias de implementação e 

mudanças educacionais. Desta forma, percebe-se que nos últimos anos, no Brasil, bem como, 

em outros países do mundo, há uma produção significativa de pesquisas conhecidas como 

“estado da arte” ou ainda, “estado do conhecimento”. Sendo assim, a pesquisa aqui apresentada, 

foi parte da investigação realizada durante a elaboração da dissertação de mestrado de uma das 

autoras, compreendendo o período de 2005 a 2008; ao observar-se a pertinência do tema ainda 

pouco explorado, as autoras decidiram ampliar as análises e pesquisas, abrangendo também os 

anos 2009 a 2011, que vieram a acrescentar contribuições as anteriormente já realizadas, e que 

tem por objetivo mostrar um cenário mapeado do período que compreende agora, os anos de 

2005 a 2011 no Brasil, sobre o tema que envolve a formação pedagógica do professor no stricto 

sensu por meio da utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA´S). O presente 

estudo abrange, portanto, o levantamento da produção nacional brasileira na área de Educação e 

Tecnologia no período já indicado, visando estabelecer um panorama da realidade educativa no 

que tange as pesquisas realizadas sobre o tema e também no recorte sugerido pelas autoras. 

Desta forma, o desenvolvimento desta pesquisa deu-se baseado na busca e análise dos resumos 

das teses de doutorado e dissertações de mestrado cujas defesas foram realizadas nos programas 

de pós-graduação stricto sensu em educação do país, e que foram cooptadas do banco de dados 

de teses e dissertações da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, orgão de avaliação dos programas de Pós Graduação no Brasil, que dispõe de dados 

organizados e disponíveis, por meio de seu portal na internet. 

Palavras-chave: 

Formação de Professores, Prática Pedagógica, Tecnologias, Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. 

 

Introdução 

Todo o trabalho científico relevante exige como ponto de partida uma pesquisa desenvolvida, na qual 

os dados são criteriosamente analisados como forma de encontrar bases teórico-práticas para 

responder a problemática proposta. Desta forma, buscou-se neste estudo, pesquisar a seguinte 

problemática: Dentre os estudos realizados no Brasil, durante os anos de 2005 a 2011, quais os que 

focalizaram a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem na formação pedagógica de 

professores no stricto sensu? 

Esta pesquisa foi realizada junto com o grupo PEFOP (Paradigmas educacionais e a formação de 

professores), que é composto por quatro doutores em Educação, doze mestrandos e seis doutorandos. 
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O grupo PEFOP tem como foco as pesquisas sobre processos que podem auxiliar no repensar da 

prática pedagógica com paradigma inovador e utilização de tecnologias. Agregado ao grupo PEFOP, 

este projeto relatado, foi desenvolvido sob a coordenação de uma das doutoras e uma mestranda com 

objetivo de investigar as propostas registradas e publicadas sobre a formação pedagógica de 

professores com a utilização de ambientes virtuais. A partir da problemática proposta, optou-se por 

realizar uma pesquisa, como parte de uma dissertação de mestrado, na qual atuaram em conjunto, a 

orientanda e a orientadora, que participam do grupo PEFOP, e assim, ao iniciar a investigação, 

reconheceram e optaram por um recorte sugerido pelo tipo de pesquisa denominado “estado da arte”, 

ou ainda “estado do conhecimento”, que seguindo orientação de Soares (1987, p. 3): 

Essa compreensão do estado de conhecimento sobre um tema, em determinado momento, é 

necessária no processo de evolução da ciência, afim de que se ordene periodicamente o 

conjunto de informações e resultados já obtidos, ordenação que permita indicação das 

possibilidades de integração de diferentes perspectivas, aparentemente autônomas, a 

identificação de duplicações ou contradições, e a determinação de lacunas e vieses.  

 

Sendo assim, a presente pesquisa compreendeu o levantamento da produção nacional brasileira na área 

de Educação e Tecnologia, que levou a busca textual sobre o tema: “A Formação Pedagógica do 

Professor no stricto sensu com a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem” (AVA), no 

período que compreendeu os anos de 2005 a 2011. A determinação em pesquisar este período deveu-

se a disponibilização na plataforma da CAPES (Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), e de atualização de consulta até estas datas. 

  A pesquisa envolveu a busca e análise dos resumos das teses de doutorado e dissertações de mestrado 

cujas defesas foram realizadas nos programas de pós-graduação stricto sensu em educação do país, e 

que foram cooptadas do banco de dados de teses e dissertações da CAPES – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, órgão de avaliação dos programas de Pós Graduação 

no Brasil, que dispõe de dados organizados e disponíveis, por meio de seu portal na internet. 

Outro fator relevante considerado pelas pesquisadoras foi registrar os dados com suas respectivas 

análises para atingir ao público com a produção do conhecimento gerado ao longo do processo de 

investigação. 
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Desenvolvimento:  

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) como recurso na Formação Pedagógica de 

Professores 

Buscar uma reflexão sobre a formação pedagógica do professor universitário tem merecido destaque 

nestas últimas décadas no meio acadêmico. Os docentes que atuam nas universidades têm sofrido 

duras críticas no trabalho que realizam com seus alunos. A grande parte destas críticas está focalizada 

na metodologia adotada para ensinar e aprender, e em geral, apontam um ensino com paradigma 

conservador acirrado pela dificuldade de utilização de tecnologias disponíveis.  

A incorporação de tecnologias na docência exige mudanças paradigmáticas na prática pedagógica, 

pois como afirma Sancho (2006, p.19) a principal dificuldade para transformar os contextos de ensino 

“com a incorporação de tecnologia diversificadas de informação e comunicação, parece se encontrar 

no fato de que a tipologia de ensino dominante na escola está centrada no professor”. Embora esta 

problemática seja relevante, ainda são incipientes as pesquisas nesta área de conhecimento, assim, essa 

foi à linha condutora desta investigação.  

Observa-se que, o foco na formação pedagógica do professor universitário prende-se enfaticamente a 

superação de um paradigma conservador que vem acompanhando a docência ao longo dos últimos 

quatrocentos anos. O inicio do século XXI se fez acompanhar com o desafio de buscar um novo 

paradigma para o trabalho docente que viesse atender as necessidades da sociedade, em especial, na 

formação de profissionais competentes e cidadãos responsáveis. Capra (1996) e Morin (2000) alertam 

que para ter êxito neste processo de ensino-aprendizagem inovador, o professor precisa oferecer um 

ensino coerente com o paradigma emergente ou da complexidade (CAPRA,1996; BEHRENS, 2005; 

MORIN, 2000).  

O docente, ao optar por uma visão complexa, precisa entender a reflexão de Morin (2000, p.38): 

“Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos diferentes 

são inseparáveis constitutivos do todo... Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a 

multiplicidade”. Assim, a proposta pedagógica orientada pelo paradigma da complexidade precisa 

agregar concepções que tenham como foco a aprendizagem que envolva a produção do conhecimento 

crítica, criativa e transformadora.  

O docente universitário que opta por um paradigma da complexidade precisa estar constantemente se 

informando, estudando e avaliando os novos paradigmas da ciência e da educação. Nesse processo, a 

partir de problematizações busca instigar seus alunos para a inovação e, para tanto, precisa incluir as 

novas ferramentas tecnológicas que surgem a todo o momento. Assim, num processo reflexivo, em 

especial, realizado entre pares, criar oportunidades para se tornar um pesquisador de sua própria 

prática. 
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O mundo em que se vive encontra-se cada vez mais aberto a mudanças, e dispõe de ferramentas, 

máquinas e equipamentos de última geração que se defrontam com saberes e mexem com imaginários 

cada vez mais elaborados. A universidade por sua vez, ainda apresenta-se estruturada num tempo e 

num espaço pré-determinado, que nem sempre lhe permite quebrar paradigmas que visem corroborar 

todas essas inovações tecnológicas, sendo assim Behrens (2000, p. 71) afirma que: 

 
A produção do saber nas áreas do conhecimento demanda ações que levem o professor e o 

aluno a buscar processos de investigação e pesquisa. O fabuloso acúmulo da informação em 

todos os domínios, com um real potencial de armazenamento, gera a necessidade de aprender 

a acessar as informações. O acesso ao conhecimento e, em especial, à rede informatizada 

desafia o docente a buscar nova metodologia para atender às exigências da sociedade. 

 
O avanço da revolução informacional, em especial, com os recursos da WEB, como a internet e as 

redes sociais, nos últimos anos, criaram espaços como os Ambientes Virtuais de Aprendizagem. No 

Brasil, a rede tem crescido muito e geram possibilidades tecnológicas como fóruns, chats, blogs, entre 

outros, vêem sendo cada vez mais utilizadas como recursos para cursos presenciais e na modalidade 

online. No sentido de estimular, valorizar e potencializar o conhecimento, os AVA segundo Barajas 

(2003, p.3-29), constitui-se como: 

 
[...]  um espaço ou uma comunidade organizada com o propósito de aprender, o que implica a 

presença e articulação de uma concepção definida sobre conhecimento e aprendizagem; uma 

proposta metodológica coerente que concretize essa concepção em ações e interações um 

suporte tecnológico potente e apropriado para apoiar e incrementar as atividades e trocas 

grupais.  

 

Nesse sentido, esta pesquisa tem por objetivo contribuir de forma significativa e somar às pesquisas 

educacionais, visando compreender, aprimorar e potencializar a formação pedagógica dos professores 

com a utilização de tecnologias de informação e comunicação (TIC). Trata-se da apropriação dos 

docentes no uso dos recursos disponíveis na Internet para ensinar e para aprender, principalmente nos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).  

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) pode ser conceituado, segundo Silva (2003, p.62): “O 

ambiente virtual de aprendizagem é a sala de aula online. É composto de interfaces ou ferramentas 

decisivas para a construção da interatividade e da aprendizagem”. E acrescenta: “Ele acomoda o web-

roteiro com sua trama de conteúdos e atividades propostos pelo professor, bem como acolhe a atuação 

dos alunos e do professor, seja individualmente, seja colaborativamente”. 
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Assim, por meio dessa pesquisa, foi possível perceber, que os pesquisadores brasileiros estão 

começando um processo de investigação voltado para a formação pedagógica dos professores com a 

utilização da Internet, em especial, pelos caminhos oferecidos por intermédio dos Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVA).             

Observa-se desta forma que, os avanços tecnológicos ampliaram o contexto educacional em termos de 

favorecer possibilidades anteriormente inimagináveis, porém, o fato de ter mais acesso à informação 

não garante condições necessárias para a devida aquisição do conhecimento e muito menos na 

formação de cidadãos mais éticos. Neste sentido, cabe sempre ao professor, assumir seu papel de 

mediador e direcionador do processo de aprendizagem do aluno, estimulando dessa maneira, a 

autoaprendizagem e maior autonomia, na construção de bases sólidas nas diversas áreas de 

conhecimento que lhe sejam oferecidas a trilhar.  

 

Caminhos da Pesquisa: a contribuição do levantamento por meio do “Estado da Arte”. 

A experiência vivenciada no Grupo de Pesquisa “Paradigmas Educacionais e Formação de 

Professores- PEFOP”, do Programa de Pós-Graduação em Educação, no strito-sensu, da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, tem permitido pesquisar as diferentes possibilidades na discussão e 

oferta de formação pedagógica em diversos contextos, em especial, com a proposição de um novo 

paradigma na ação docente com auxílio das tecnologias. Dentre estes estudos, destaca-se este relato, 

em especial, por ter utilizado um levantamento dos dados para responder a problemática posta, com a 

opção por uma investigação denominada “Estado da Arte”. Esta opção possibilitou a investigação de 

dados agregados em sites especializados que estão disponíveis para a comunidade acadêmica, pois, 

segundo Ferreira (1999, p.1) o Estado da Arte: 

Nos últimos quinze anos tem se produzido um conjunto significativo de pesquisas conhecidas 

pela denominação "estado da arte" ou "estado do conhecimento". Definidas como de caráter 

bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa 

produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos 

e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que 

formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de 

seminários.  

 

As necessidades dos pesquisadores geram possibilidades e procedimentos novos para organização dos 

dados de maneira competente, como leva Ferreira (1999, p.1) a defender o levantamento por meio do 

“Estado da arte” e a acrescentar:  
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Também são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e 

descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de 

categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, 

sob os quais o fenômeno passa a ser analisado.     

 

Sendo assim, deu-se início a pesquisa, por meio do “Estado da Arte”, utilizando-se a Base CAPES 

(Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), como referência. Na fase inicial foi 

introduzida no portal de buscas via Internet, as seguintes palavras–chave: Formação de Professores e 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Seguindo a premissa do início da pesquisa, que 

acreditava ainda com base empírica, se tratar de assunto pouco pesquisado, no período que 

compreende os anos de 2005 a 2008, foi confirmada na busca dentro do portal acadêmico da CAPES. 

As Dissertações e Teses defendidas em Programas de Pós-Graduação em Educação, respectivamente 

Mestrado e Doutorado na avaliação da CAPES referentes ao tema, foram encontradas quatro 

dissertações de Mestrado e duas teses de Doutorado, perfazendo um total de seis trabalhos científicos. 

Já á partir do período que compreendeu 2009 a 2011, foram encontradas seis dissertações de Mestrado 

e duas teses de doutorado, perfazendo um total de oito trabalhos, os quais somados, resultou em 14 

trabalhos científicos no período compreendido dos anos de 2005 a 2011; estes estudos propiciaram o 

levantamento dos dados que subsidiaram a análise e resultaram em quadros demonstrativos. 

Sendo assim, para a elaboração dos quadros, levaram-se em consideração os seguintes aspectos: o ano 

de publicação, o titulo do trabalho, os autores, as palavras-chave, a metodologia utilizada, o programa 

ao qual pertence, o nível (Mestrado ou Doutorado), a região do país onde o trabalho foi desenvolvido e 

por fim o link com o resumo de cada trabalho encontrado.  

As dissertações de Mestrado e as teses de Doutorado encontradas no Portal da CAPES, foram assim 

denominados:  

Estado da Arte  
 

Número Ano Título 
1 2005 Construção de saberes pedagógicos: o uso do ambiente virtual de 

aprendizagem – ava 2.0 no ensino superior. 
2 2006  Práticas pedagógicas on line: os processos de ensinar e de aprender 

utilizando o AVA-UNISINOS. 
3 2006 O professor universitário vivenciando o ato de aprender em ambientes 

virtuais de aprendizagem.  
4 2007 O professor como autor de material para um ambiente virtual de 

aprendizagem. 
5 2007 A Interação Social e o Beneficio Recíproco como Elementos 

Constituintes de um Sistema Complexo em Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem. 
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6 2008 Quando o professor passa a ser o aluno em educação a distância: 
tecnologia e inovação na capacitação de docentes universitários. 

7 2009 A Prática docente em Ambientes Virtuais de Aprendizagem: saberes 
necessários ao Professor-Tutor na educação a distância. 

8 2009 Perspectivas de Docência e Interação na Educação Superior: Ambiente 
Virtual de Aprendizagem Teleduc. 

9 2009 A utilização de ambientes virtuais de aprendizagem no ensino presencial: 
estudo de caso na disciplina de um programa de mestrado.  

10 2009 Formação continuada em Ambiente Virtual de Aprendizagem: elementos 
reveladores da experiência de professores da educação básica. 

11 2009 Ensino-aprendizagem em ambientes virtuais: a prática e a formação 
docente em curso de ciências contábeis. 

12 2010 Formação de Professores para atuar em AVA EUREKA-PUCPR e as 
repercussões na prática pedagógica. 

13 2010 A mediação pedagógica em Ambientes Virtuais de Aprendizagem: a 
formação continuada de professores no ensino fundamental. 

14 2010 Trabalho Docente e Formação Humana no Ensino Superior a Distância: a 
questão da tutoria. 

Quadro1: Número de trabalhos encontrados por ordem anual crescente, anos estes que 
correspondem a Defesa e na sequencia os Títulos das Teses de Doutorado e Dissertações de 
Mestrado. Fonte: Dados obtidos por meio do portal da Capes http://www.capes.gov.br/ 
 

Os estudos localizados permitiram fazer a análise das contribuições de cada trabalho disponibilizado. 

O estudo apresentado na tese de doutorado intitulada “Construção de saberes pedagógicos: o uso do 

ambiente virtual de aprendizagem – ava 2.0 no ensino superior”(Marly, 2005), tinha como objetivo:  

“abordar a formação inicial e continuada dos educadores articulando as propostas de formação com as 

dimensões políticas e avaliativas dos processos de ensinar e aprender”. Destaca-se como contribuição 

que:  

 
A pesquisa encontrou a constatação que o uso das TIC´s aliado a um processo epistemo-

didático-pedagógico melhora a prática docente e o aprendizado discente; a capacitação 

continuada e um processo de troca de experiências se constituíram base relevante na 

construção dos saberes pedagógicos; as lógicas de construção do AVA junto com o processo 

de capacitação empreendidas provocaram uma quebra de paradigma e cultura de ação 

docente ( MALLMANN, 2005,  p.1). 

 

A dissertação de mestrado “Práticas pedagógicas on line: os processos de ensinar e de aprender 

utilizando o AVA-UNISINOS” (Menegotto, 2006), tinha como objetivo principal: “investigar como 

são desenvolvidas as práticas pedagógicas on line na utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

– AVA, da UNISINOS, como apoio ao ensino presencial-físico.” Este estudo destacou a seguinte 

contribuição: 
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A partir da pesquisa foi possível perceber que, os saberes docentes vão se constituindo de 

diferentes maneiras, porém a formação pedagógica se estrutura principalmente por meio da 

prática pedagógica; vários são os fatores que influenciam os sujeitos na formação de 

concepções em relação a como ocorre à aprendizagem; o AVA na maioria dos casos é um 

ambiente propulsor de práticas pedagógicas reflexivas, favorecendo o aperfeiçoamento da 

ação docente ( MENEGOTTO, 2006, p.1). 

 

A dissertação de Mestrado “O professor universitário vivenciando o ato de aprender em ambientes 

virtuais de aprendizagem”, (Santinello, 2006), propôs como objetivo: “o processo do professor 

universitário aprendiz em ambientes virtuais de aprendizagem na busca de uma práxis pedagógica 

reflexiva.” Como contribuição ressalta-se: 

 
[...] que o AVA, como ferramenta educacional de apoio pode favorecer a implementação de 

ações efetivas no desenvolvimento de atividades das disciplinas que ministram no curso; e que 

o uso do computador, por meio da Internet contribui no processo de ensino e aprendizagem 

em cursos presenciais. Sendo assim, considera-se que as professoras apresentaram evidências 

que alteraram as formas de atuação, pois verbalizaram e propuseram ações que indicaram 

alterações da prática pedagógica apresentando a necessidade de manter-se em constante 

processo de atualização e abertura para a incorporação e interação da práxis pedagógica 

reflexiva. (SANTINELLO, 2006, p.1). 

  
O trabalho intitulado  “O professor como autor de material para um ambiente virtual de 

aprendizagem” (Fileno, 2007), tinha como objetivo: “ buscar as características que um professor que 

pretende trabalhar na produção de material para um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) deve 

possuir”. Destaca-se como contribuição desta pesquisa que: 

 
As entrevistas foram analisadas pelo método de Análise de Conteúdo de BARDIN (2004) e ao 

final a pesquisa aproximou-se das características que um professor-autor para Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem deve possuir para se tornar um especialista nesse tipo de sistema 

interativo, através das metas de usabilidade e da experiência do usuário ( FILENO, 2007, p.1). 

 

A pesquisa “A Interação Social e o Beneficio Recíproco como Elementos Constituintes de um Sistema 

Complexo em Ambientes Virtuais de Aprendizagem”, (Castro, 2007), apresentou como objetivo: 

“Investigar os efeitos das interfaces digitais em diferentes campos empíricos.” Acrescentou como 

contribuição a partir da investigação: 
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[...] a necessidade de estudos sobre iniciativas pedagógicas, para que se entenda a 

constituição e a manutenção de grupos em cursos a distância, observando aquilo que os 

mantêm coesos, aparece como relevante, principalmente em uma sociedade cada vez mais 

conectada com novas TICs. Partindo do pressuposto de que a interação social, aspecto 

necessário para a aprendizagem, se estabelece e persiste quando os aprendizes constituem um 

sistema complexo, que é originado e sustentado pelo benefício recíproco que tais aprendizes 

encontram na relação interativa, a presente tese investiga - em edições de um curso totalmente 

à distância sobre elaboração de materiais para a aprendizagem de línguas em meio telemático 

( CASTRO, 2007, p.1). 

 

A dissertação intitulada “Quando o professor passa a ser o aluno em educação a distância: tecnologia e 

inovação na capacitação de docentes universitários” (Gurski, 2008), tinha como  objetivo: “repensar as 

estruturas, os modelos fixos e dogmáticos que, em alguns casos, estão inteiramente desprovidos de 

sentido no contexto atual.”  As contribuições  do estudo apontam: 

 
Dentre os resultados convergentes, demonstrou-se principalmente o impacto da estratégia 

utilizada pela universidade que ofertou a capacitação, de forma inédita, quando convidou o 

professor a utilizar a interface dos alunos num AVA, para que os mesmos conhecessem as 

potencialidades de todas as ferramentas do ambiente e também, as reais facilidades e 

dificuldades dos alunos que estudam em AVAs ( GURSKI, 2008, p.1). 

 
A dissertação sob o titulo “A prática docente em ambientes virtuais de aprendizagem: saberes 

necessários ao professor-tutor na educação a distância” (Souza, 2009), tinha por objetivo: “investigar a 

atuação docente em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) buscando diagnosticar quais os papéis 

que o professor-tutor assume na EaD.” Destaca-se como contribuição desta pesquisa: 

 
Os saberes tecnológicos em EaD são observados quando o professor-tutor demonstra 

habilidades na utilização da tecnologia podendo ser constatado no uso ou indicação de links, 

Wiks, blogs , programas de comunicação instantânea, objetos de aprendizagem, software ou 

sites educativos, entre outros. (SOUZA, 2009, p.1). 

 

A pesquisa “Perspectivas de Docência e Interação na Educação Superior: Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Teleduc” (Machado, 2009) apresentou como objetivo: “identificar as particularidades e 

exigências contemporâneas da atividade docente no Ensino Superior, com a utilização de ambientes 

virtuais de aprendizagem.” Acrescentando a seguinte contribuição:  
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Os resultados permitem discutir o alcance de propostas de formação continuada de 

professores, para atuação de modo semipresencial. Evidenciaram-se perspectivas positivas de 

interação no desenvolvimento de práticas pedagógicas, no ambiente virtual de aprendizagem 

de modo semipresencial, como dificuldades da docência. Palavras-chave: educação a 

distância, interação, docência, educação superior, ambiente virtual de aprendizagem. 

(MACHADO, 2009, p.1). 

 
O trabalho intitulado “A utilização de ambientes virtuais de aprendizagem no ensino presencial: 

estudo de caso na disciplina de um programa de mestrado” (Costa, 2009), teve por objetivo: 

“descrever os resultados de uma experiência realizada na disciplina “Formação Docente, Novas 

tecnologias e Cidadania” do Programa de Mestrado de uma Universidade Comunitária da cidade de 

São Paulo.” E apontou como contribuição:  

 

A investigação indica que as TIC agregaram qualidade à aula, bem como constata 

dificuldades encontradas pelos alunos e professores. Pôde-se aferir que, apesar de tais 

dificuldades de tempo, em relação ao prolongamento da aula presencial nos ambientes 

virtuais, sofridas pelos alunos e professores, os ganhos de qualidade com a incorporação das 

TIC foram altamente significativos; o conhecimento adquirido pelos alunos estendeu-se ao 

campo profissional; os novos ambientes ampliaram significativamente o espaço da aula; as 

discussões nos fóruns de debate virtuais, a construção de textos realizados a várias mãos na 

ferramenta Wiki, a vivência de trabalhos colaborativos, a descoberta e a desmistificação da 

tecnologia, foram fatores relevantes observados na experiência. (COSTA, 2009, p.1). 

  
O estudo “Formação Continuada em Ambiente Virtual de Aprendizagem: Elementos Reveladores da 

Experiência de Professores da Educação Básica” (Simonian, 2009), teve como objetivo: “verificar em 

discussões e produções escritas de professores elementos que indicassem possíveis caminhos para a 

formação continuada em AVA.” E as contribuições do estudo são:  

 
A análise dos dados tendo como base a análise de conteúdo, revelou que medo e receio são 

realidades dos professores com relação às TIC e têm ligação com a falta de experiência com 

as tecnologias tanto para uso pessoal quanto profissional. Apesar disso apresentam uma 

postura de prontidão para experimentar e discutir as mudanças emergentes com a sociedade 

da informação. Nesse sentido, espera-se que os processos de formação continuada em AVA os 

tirem da situação de excluídos-tecnológicos apresentando uma metodologia atenta às 

dificuldades em vivenciar processos com arquitetura, tempo, espaço, comunicação e lógica 

diferente de modelos presenciais. (SIMONIAN, 2009, p.1). 
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A dissertação intitulada “Formação de Professores para Atuar em AVA Eureka-PUCPR e as 

Repercussões na Prática Pedagógica” (Souza, 2010), teve por objetivo: “investigar os aspectos gerados 

numa proposta de formação para professores em Educação a Distância e seus desdobramentos na 

prática online” e acrescentou como contribuição que: 

 
Cabe destacar alguns resultados evidenciados com a análise e discussão desta pesquisa como: 

as dificuldades e avanços dos professores na formação e prática pedagógica, com a utilização 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem Eureka da PUCPR. (SOUZA, 2010, p.1). 

 

A pesquisa “A Mediação Pedagógica em Ambientes Virtuais de Aprendizagem: A Formação 

Continuada de Professores no Ensino Fundamental” (Silva, 2010), teve por objeto de estudo: “a 

possibilidade da mediação pedagógica em ambientes virtuais de aprendizagem como um meio de 

formação continuada dos professores do ensino fundamental, sob os pressupostos de uma formação 

reflexiva” e gerou a contribuição que se segue:  

 

[...]apontam-se algumas estratégias de formação do formador, como, por exemplo: a 

necessidade de reflexão sobre a prática educacional que leve à transformação da própria 

prática; discussão sobre o conceito, os objetivos e as possibilidades do ambiente virtual de 

aprendizagem, análise sobre o perfil e atuação do formador no processo de formação 

continuada de professores, que contribua para o processo reflexivo dos professores em 

formação, observando as possíveis alterações nas práticas pedagógicas em função de suas 

reflexões. (SILVA, 2010, p.1). 

 
A tese de doutorado “Ensino-aprendizagem em ambientes virtuais: a prática e a formação docente em 

curso de ciências contábeis” (Basante, 2009), objetivou: “investigar e analisar a prática pedagógica de 

professores em curso superior que utilizam a modalidade dos 20% a distância, aplicada em seu 

desenho curricular e investigar as atividades docentes no processo de ensino-aprendizagem” e apontou 

a seguinte contribuição: 

 

A análise dos resultados aponta para a relevância deste estudo para a área de ensino-

aprendizagem e formação de professores, atuando em diferentes ambientes de aprendizagem, 

em sintonia com o avanço e o desenvolvimento da educação a distância. (BASANTE, 2009, 

p.1). 
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A pesquisa intitulada “Trabalho Docente e Formação Humana no Ensino Superior a Distância: a 

questão da tutoria” (Rêgo, 2010), o presente estudo teve por objetivo: “tratar da relação que se 

estabelece entre o atual modelo de sociedade e os objetivos para a formação dos alunos no ensino 

superior, com foco nos processo educacional na modalidade à distância.” As contribuições da pesquisa 

apontam: 

Os cursos superiores na modalidade à distância oferecem a possibilidade de um processo 

educacional com o uso das novas tecnologias digitais, em ambientes virtuais de aprendizagem, 

como novas forma de comunicação e interação que reconfiguram as relações entre: espaço e 

tempo; professor e aluno e, principalmente, ensino e formação. Por esse motivo, a tese central 

centra-se na necessidade dos tutores, docentes responsáveis diretamente pela interação com 

os alunos na EAD, exercerem a sua autonomia para a escolha das estratégias de mediação 

que façam seus alunos aprenderem efetivamente e com liberdade para a tomada de decisões 

sobre as suas práticas em sala de aula, para uma EAD formadora. (RÊGO, 2010, p.1).  

 
 
 
Ao colocar o filtro sobre o autor e as palavras chaves foi possível obter o seguinte quadro: 

Autor Palavras-Chave 
MARLY, Therezinha 
Mallmann  

Saberes Pedagógicos; Tec. de Comunicação; 
Ensino Superior 

MENEGOTTO, Daniela 
Brun 

Saberes docentes, ambiente virtual de 
aprendizagem 

SANTINELO, Jamile Ensino Superior; Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem , AVA Práx 

FILENO, Érico Fernandes Design de Interação; Cultura Digital; 
Tecnologia na Educação 

CASTRO, Rafael 
Vetromille 

Sistemas complexos, formação de professores 

GURSKI, Clara AVA. Capacitação docente. Eureka. Formação 
de Professores 

SOUZA, Claudenice de 
Freitas 

Educação a Distância, Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem 

MACHADO, Dinamara 
Pereira 

Educação a Distância, Interação, Docência 

COSTA, Ferdinand 
Camara da   

Formação Docente, Ensino Presencial, 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem  

SIMONIAN, Michele Formação Continuada de Professores, 
Ambientes Virtuais  

SOUZA, Cláudia de 
Fátima de   

Educação a Distância, Formação de Professores  

SILVA, Roseane Almeida  Formação Continuada de Professores, Formação 
Reflexiva  

BASANTE, Jose Geraldo  Educação, Formação Docente, Interação, Prática 
de Ensino  

RÊGO, Marta Cardoso Trabalho Docente, Ensino Superior, Educação  
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Lima da Costa   

Quadro 2 – Apresenta o nome dos autores e palavras-chave encontradas nas pesquisas. 
Fonte: Dados obtidos por meio do portal da Capes http://www.capes.gov.br/ 
 

As palavras chave apontam temas correlacionados com a temática investigada e acrescentam estudos 

relevantes para formação pedagógica com utilização de tecnologias. Os temas que envolvem os 

ambientes virtuais também se apresentam em grande parte das pesquisas investigadas. 

A opção por filtros para localizar o tipo de metodologia, o programa envolvido e o nível do curso 

stricto sensu citados nos estudos, bem como, a região do país e o link contendo os resumos das 

pesquisas, permitiu visualizar o seguinte quadro: 

 
Metodologia Programa Nível Região Link Resumo 
Qualitativa UNISINOS D S 2005 MARLY 

Estudo de Caso UNISINOS M S 2006 
MENEGOTTO 

Pesquisa-ação UEM M S 2006 SANTINELO 

Qualitativa UFPR M S 2007 FILENO 

Qualitativa UFRGS D S 2007 CASTRO 

Estudo de Caso PUCPR M S 2008 GURSKI 

Qualitativa UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
CEARÁ  

M NE 2009 SOUZA 

Estudo de Caso UNIVERSIDADE 
TUIUTI 

M S 2009 MACHADO  

Estudo de Caso UNIVERSIDADE 
MACKENZIE  

M SE 2009  COSTA  

Qualitativa UFPR M S 2009 SIMONIAN  

Qualitativa PUCPR M S 2010 SOUZA  

Estudo de Caso PUCPR M S 2010 SILVA  

Qualitativa PUCSP D SE 2009 BASANTE  

Qualitativa UERJ D SE 2010 RÊGO  

Quadro 3 – Descreve o tipo de metodologia, o programa envolvido, o nível do curso stricto 
sensu, a região do Brasil na qual as pesquisas foram desenvolvidas nos estudos (nesse caso, grande 
parte desenvolvida na região sul do país, seguida da região sudeste), e o hiperlink contendo as 
pesquisas. Fonte: Dados obtidos por meio do portal da Capes http://www.capes.gov.br/ 
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A expressiva maioria dos estudos aponta para pesquisas qualitativas, em seus diferentes matizes, em 

geral, tem a preocupação com a contribuição crítica dos envolvidos como participantes do estudo. De 

acordo com os dados levantados pode-se perceber que quatro pesquisas são de Doutorado e dez em 

nível de Mestrado. As pesquisas encontradas remetem a instituições diferenciadas, ou seja, federais, 

estaduais e particulares. Cabe ainda ressaltar que, até o fechamento desta pesquisa datado de abril de 

2012, nenhuma Dissertação ou Tese foram encontradas no Portal da Capes, sob o tema deste estudo, 

relativas ao ano de 2011, o que permitirá as pesquisadoras novas investigações. 

 

Considerações finais 

Nesta pesquisa optou-se por um recorte temático, com a intenção de buscar autores que tenham 

investigado a problematização posta, ou seja, a formação pedagógica com auxílio de ambientes 

virtuais. Embora fosse uma premissa inicial, de maneira empírica, que seria difícil de encontrar 

pesquisas disponíveis relativas ao tema, a opção por utilizar como ferramenta o levantamento a partir 

do “Estado do Conhecimento” ou “Estado da Arte”, gerou os dados que permitiram dar credibilidade 

as suposições iniciais.  

A intenção da pesquisa foi de caminhar na direção de uma perspectiva metodológica que pudesse vir a 

ser considerada como instrumento para o levantamento, ou seja, por meio do “Estado da Arte”, como 

uma possibilidade de organização de dados que já se encontram disponíveis em portais que geram 

credibilidade a pesquisa. O acesso aos portais com dados, em especial, o da CAPES, ainda é pouco 

utilizado pelos pesquisadores.  

O ponto comum de contribuição entre Educação e Tecnologia para docência universitária ou em 

outros níveis de ensino, fica posto como um desafio a ser considerado na reconstrução de uma prática 

pedagógica que atenda a um paradigma da complexidade. Os docentes universitários não podem 

ignorar os avanços da sociedade, da ciência, da educação e da própria tecnologia. Para tanto, precisam 

refletir que sua atuação docente tem como maior missão o preparo de profissionais competentes e 

cidadãos comprometidos com a população, em especial, com os de baixa renda. 

No sentido de enriquecer um pouco mais esta pesquisa, buscaram-se itens que pudessem clarificar um 

pouco mais esse cenário, são eles: recorrências, tendências e lacunas. 

Em termos de recorrências, encontramos as seguintes: a) A abordagem mais utilizada é a qualitativa, 

correspondendo a 60% dos artigos; b) A tecnologia mais citada e utilizada é a informática; c) O 

computador apresenta-se como um fator de revolução educacional, responsável em promover 

mudanças; d) A Formação continuada de Professores e o ensino superior são os focos principais dos 

artigos; e) As referências bibliográficas mais utilizadas são: Tardif, Fagundes, Morin, Moran, Valente, 

Lévy, Piaget e Papert. 
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Em termos de tendências, encontramos as seguintes: a) Os estudos que focalizam esse tipo de pesquisa 

encontram-se mais evidenciados a partir de 2005; b) A abordagem qualitativa é a que apresenta maior 

crescimento; c) A palavra professor é substituída por mediador, facilitador e até como tutor. 

Em termos de lacunas, encontram-se as seguintes preocupações: a) Pouca atenção dada á formação 

inicial de professores, se comparada á formação continuada; b) Falta de clareza na abordagem da 

avaliação como dimensão do processo de ensino-aprendizagem dos programas a serem 

implementados.  

Conclui-se, portanto, que a formação pedagógica com auxílio de ambientes virtuais de aprendizagem 

implica na adoção de um novo paradigma, que neste momento aponta para o paradigma da 

complexidade e desafia os professores para uma docência relevante e significativa que supere 

processos repetitivos e acríticos e que permita o questionamento e a problematização da realidade 

circundante. Neste processo, cabe a inclusão dos recursos disponíveis na rede informatizada, com seus 

diversos instrumentos, que servem tanto para a formação dos professores, como para auxiliar na 

docência universitária que sugira aos alunos a sua utilização para produzir conhecimento com 

criticidade. A formação pedagógica crítica e reflexiva propõe a convivência com múltiplas dimensões 

e com diferentes visões, exigindo tolerância com o diferente e comprometimento com a transformação 

da sociedade.  
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Resumo: 

O ensino pode ser considerado uma profissão de ajuda, na medida em que se trata de uma 

atividade gerada em processos complexos e multidimensionais de interação, nos quais o 

conhecimento profissional se configura e é usado no sentido da promoção do desenvolvimento 

dos indivíduos e das sociedades (Hugman, 2005). A dimensão de ajuda, sendo integrante da 

profissionalidade docente, pode ser então considerada como um fator essencial da identidade 

dos professores. 

Enquanto processo de socialização secundária, a formação inicial é responsável pela criação das 

condições de acesso e de aprendizagem dos saberes relativos ao campo especializado do ensino. 

Os formadores dos futuros professores são os principais responsáveis por esse processo, 

interessando conhecer e compreender as suas identidades situadas (Hewitt, 1991; Wiley e 

Alexander, 1987), isto é, a organização das diversas identidades individuais, pessoal e sociais, 

numa situação particular, isto, é, em contexto de formação inicial de professores. 

Esta comunicação visa apresentar dados exploratórios recolhidos no âmbito de um projeto de 

investigação sobre a formação inicial de professores como profissionais de ajuda e as 

identidades dos formadores. Com o objetivo de identificar eixos identitários segundo os quais 

variam as perspetivas dos diferentes participantes da formação, foram realizados dois grupos 


