
1858 

 

VALENZUELA, S.; PARK, N.; KERK, F.K. (2009), “Is There Social Capital in a Social Network 

Site?: Facebook Use and College Students’ Life Satisfaction, Trust, and Participation”. Journal 

of Computer-Mediated Communication 14, 875-901. 

WHEELER, S. (2009). “Learning Space Mashups: Combining Web 2.0 Tools to Create Collaborative 

and Reflective Learning Spaces” Future Internet, 1, pp. 3-13, Retrieved April 22, 2011 from 

http://www.mdpi.com/1999-5903/1/1/3/pdf. 

 

2.3. 

Título: 

A experiência brasileira do ‘banco de aulas’: construindo aprendizagens no ambiente 
virtual 
Autor/a (es/as):  

Almeida, Maria do Socorro da Costa [Universidade do Estado da Bahia]  

Lago, Ana Cristina Castro do [Universidade do Estado da Bahia 

Oliveira, José Severino de [UNILATUS] 

Resumo: 

O presente trabalho científico aborda as vivências de mediação e as aprendizagens de estudantes 

universitários da graduação em Licenciatura em Pedagogia, em Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), do Campus I, Salvador – Bahia – Brasil. Neste estudo, o ‘Banco de Aulas’ consiste num 

AVA alojado em um fórum eletrônico, de plataforma livre, com participantes credenciados com login 

e senha: docentes e discentes universitários, bolsistas e pesquisadores vinculados ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Esse Programa faz parte de políticas 

nacionais de fomento à formação de professores. Opera-se com a finalidade de incentivar/subsidiar 

professores universitários no acompanhamento de licenciandos na preparação para educação de 

crianças, ou seja, para aprendizagem da docência e, por conseguinte, na aproximação/integração 

entre Universidade e Escola Básica. A experiência objeto desta comunicação tem como aportes 

teóricos as contribuições de Nóvoa   (1992), Tardif (2002) e Freire (1998), assim como, Lévy 

(1999)  e Santos (2005).  A abordagem metodológica se delineia a partir dos subsídios da pesquisa 

colaborativa. O percurso se dá apoiado, ainda, em pressupostos que fundamentam a necessidade de 

investigação e investimentos na interpretação das necessidades formativas do educador (VIEIRA, 

2005). Os procedimentos que caracterizam as etapas do estudo consistem em: a. reuniões presenciais 

para dinamização de aportes teóricos em círculos de estudos, mediados pela líder da pesquisa e pelos 
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demais pesquisadores da equipe; b. visitas orientadas dos estudantes bolsistas à Escola Básica, 

parceira do projeto; c. observações, realizadas pelos estudantes bolsistas, de aulas  nas classes da 

Escola parceira; d. discussão e tematização sobre conteúdo/forma e performance docente nas aulas 

observadas; e. diagnóstico preliminar sobre as necessidades curriculares das crianças e formativas 

dos docentes das classes observadas; f. postagem das sequências didáticas das aulas observadas  no 

‘Banco de Aulas’ virtual; g. mediação e construção de aprendizagens no AVA, horizontalizando a 

produção do conhecimento sobre a práxis pedagógica; h. elaboração, no AVA, de novas aulas para as 

classes observadas, considerando as análise realizadas no percurso; i. ida dos bolsistas às classes 

observadas para a operacionalização das aulas planejadas; j. sistematização de relatórios de aula; l. 

discussão com os mediadores após socialização das experiências; m. postagem e partilha, no 

AVA,  pelos bolsistas, das evidências de aprendizagens formativa:s fotos, planos, diários, reflexões, 

confrontos entre as aulas assistidas e as aulas ministradas. São resultados preliminares animadores 

deste estudo, a identificação de propriedades muito singulares no AVA que possibilitam 

interatividade, com mediação ampliadora e significativa na formação dos futuros docentes e a 

evidência do crescimento de apropriações epistemológicas, filosóficas e tecnológicas nos 

participantes do estudo, considerando um cenário promissor para o desenvolvimento de uma atitude 

de pesquisa nos três segmentos envolvidos: universitários, docentes da escola básica e professores do 

ensino superior, com vistas à organização futura de uma verdadeira comunidade de aprendizagens. 

Palavras-chave: 

Docência; aprendizagens; ambiente virtual; práxis pedagógica; formação do educador. 

 

Introdução 

O presente trabalho científico se inscreve na Licenciatura em Pedagogia, da Universidade do Estado 

da Bahia, Campus I, localizada em Salvador – Bahia – Brasil. Ele aborda as vivências de mediação 

didática e aprendizagens construídas por estudantes universitários da graduação em Licenciatura, no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mais precisamente no fórum 

www.zuppadosaber.forumeiro.com Nesse endereço ocorre navegação virtual e mediação didática no 

espaço denominado ‘Banco de Aulas’. Os atributos do ‘Banco de Aulas’, viabilizado em plataforma 

livre, possibilitam profícua interatividade aos participantes credenciados com login e senha: docentes e 

discentes universitários, bolsistas e pesquisadores vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID). 

A concepção do ‘Banco de Aulas’ nasceu da necessidade de compartilhar propostas de situações 

didáticas entre os participantes desta experiência investigativa. Buscou-se superar a compreensão de 

depósito estático ou arquivo de produções. Aqui o ‘Banco de Aulas’ suscita participação e reflexões. 

http://www.zuppadosaber.forumeiro.com/
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As postagens inauguram dinâmicas compartilhadas e menos hierarquizadas de elaboração de formas 

de conhecer. Prima-se por oportunidades de vivência da autonomia. Opta-se por uma concepção 

criativa de pareceria investigativa na comunidade de aprendizagem, tendo em vista que o objeto desta 

investigação consiste em experimentar novas pistas e estratégias na aprendizagem da docência. 

Os participantes, estudantes universitários bolsistas, são convidados a ‘pensar sobre’ e a ‘experimentar 

a docência’ com postura investigativa e reflexiva (NÓVOA, 1992; TARDIFF, 2002). Com esses 

desafios, os participantes são selecionados e incluídos em/para uma agenda formativa, que envolvem 

estudos conceituais, análises de contexto, visitas ao lócus da Escola Básica, observação e 

acompanhamento de aulas, elaboração produções didáticas e acadêmicas sobre os aportes da 

experiência, postagens de propostas de situações didáticas para as classes observadas no ‘Banco de 

Aulas’. Esta agenda viabiliza a análise das possibilidades e proposições para melhoria das dinâmicas e 

resultados das aulas, com vistas à aprendizagem das crianças, estudantes das classes observadas, além, 

da dinamização no ‘Banco de Aulas’, compartilhando as características, dúvidas e implicações do 

trabalho realizado. 

Portanto, o presente estudo revela singularidade, pois, se alicerça no pressuposto que a tecnologia 

consiste em aparato moderno de produção de realidades, contribuindo para superar as perspectivas da 

educação moderna, caracterizada como memorística e linear. Espera-se, portanto, com este estudo, 

viabilizar a construção de formas criativas e inteligentes de pensar as tecnologias, operando-as a favor 

da aprendizagem contextualizada e mais humana.  Na contemporaneidade, solicita-se dos indivíduos 

muito mais que acumulação e reprodução. Buscam-se construções propositivas e relacionais na atitude 

do sujeito frente aos modos de produzir conhecimento (BABIN, 1989). A construção do conhecimento 

mediado por tecnologias, através do áudio visual, como defende Babin (1989), possibilita formas 

inaugurais de compreender a realidade e ativa as novas estratégias cognitivas que permitem a vivência 

da autonomia e do pertencimento, em um cenário de produção de conhecimento. 

 

Contexto da experiência 

Esse Programa faz parte de políticas nacionais de fomento à formação de professores. Opera-se com a 

finalidade de incentivar/subsidiar professores universitários no acompanhamento de licenciandos na 

preparação para educação de crianças, ou seja, para aprendizagem da docência e, por conseguinte, na 

aproximação/integração entre Universidade e Escola Básica. O objeto deste estudo compreende o 

reconhecimento e análise dos processos próprios da execução de um dos subprojetos aprovados pela 

CAPES para fazer parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID 201110 

da Universidade do Estado da Bahia.  Sua implantação está baseada na Portaria nº 260, de 30 de 

                                                           
10 Síntese elaborada a partir do documento “Portaria nº 260, de 30 de dezembro de 2010” disponível em: 
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid.  
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dezembro de 2010, redigida a partir da aprovação de seu estatuto pelo Decreto nº 6.316, de 20 de 

dezembro de 2007. As características mais proeminentes da Proposta do PIBID são seguintes: 

� Investir na formação de docentes em nível superior para a Educação Básica, elevando a 

qualidade da Formação Inicial de Professores nos cursos de Licenciatura. Isto se dá a partir da 

inserção dos licenciandos no dia-a-dia de escolas, proporcionando-lhes oportunidades de 

criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e de práticas e reflexão 

quanto ao trabalho docente de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de 

problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

� Promover a integração entre a Educação Superior e a Educação Básica, incentivando escolas 

públicas de Educação Básica, mobilizando seus professores como coformadores dos futuros 

docentes e tornando-as protagonistas nos processos de Formação Inicial para o Magistério. 

A importância deste estudo é se explicitar na discussão, dos cursos de licenciatura, acerca da 

promoção de ações que elevem a qualidade da formação do professor para atuar na Educação Básica, 

mais especificamente no Ensino Fundamental; e promover a integração entre a Universidade e a 

Escola, apresentando como enlace destas possibilidades a utilização de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) que estará disponível aos estudantes do curso de Pedagogia e aos professores da 

Escola Parceira. Posteriormente esse ambiente estará disponível, também, a todas as escolas da 

Educação Básica. 

O incentivo da utilização da tecnologia nos espaços de aprendizagem, mais especificamente, na 

Formação de Professores é de importância basilar, tendo em vista que os saberes decorrentes da 

utilização da TIC se apresentam como uma potente tendência na educação contemporânea. Deste 

modo, é necessário dizer que os projetos didáticos e as atividades integradas de ensino que integrarão 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão gestados pelos oito estudantes de pedagogia, 

bolsistas participantes PIBID 2011 juntamente com a professora do Ensino Fundamental da Escola 

Parceira, Supervisora do subprojeto, que experimentam possibilidades de crescimento e 

sistematização, consolidando dinâmicas de aprendizagens simultâneas e colaborativas.  

 

Contribuições do Estudo 

O presente estudo revela três contribuições centrais, a primeira versa sobre a aprendizagem da 

docência, a segunda sobre a potencial aproximação entre Universidade e Escola Básica e terceira 

consiste em ressignificar a apropriação de dispositivos tecnológicos como contexto fértil de 

interatividade e de superação de modelos de aprendizagem pautados na acumulação acrítica de 

informações. 
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Nesse sentido, as implicações sobre a aprendizagem da docência se configura quando o licenciando é 

desafiado a elaborar um ethos emancipatório para a compreensão sobre seu desenvolvimento 

profissional, articulando conteúdo, forma e valores na construção de sua identidade profissional. O 

bolsista participante do PIBID, portanto, é convidado a refletir sobre os saberes necessários ao 

exercício da docência, descobrindo que suas necessidades formativas (VIEIRA, 2005) são construídas 

e reveladas no diálogo com a realidade. E, sobretudo, percebendo que elas são muito mais complexas 

e estratégicas do que pode oferecer meras aprendizagens instrumentais sobre metodologias ou sobre 

aparatos tecnológicos alienantes, descolados da realidade dos universitários em formação inicial e, 

também, das especificidades dos educandos da Escola Básica, no Ensino Fundamental. 

O segundo aspecto, a aproximação intencional, científica e política entre Universidade e Escola 

Básica, por meio da atuação investigativa e didática sobre a Escola, seus tempos, processos, discursos, 

atores e práticas, descortina uma realidade frequentemente encoberta pelo desconhecimento, 

romantismo e, até preconceito, dos sujeitos envolvidos. Ainda a formação do licenciado em Pedagogia 

tem sua ênfase predominantemente delineada por incursões teóricas e pouco verticalizada, ou ainda, 

de frágil articulação com a realidade da Escola.  

Os estudantes do Curso de Pedagogia que são bolsistas do PIBID experimentam, no entanto, a 

oportunidade de se tornar agentes privilegiados da desconstrução dos muros que afastam Universidade 

e Escola. Eles se tornam sujeitos de observação e porta-vozes bilaterais das concepções que norteiam 

as lógicas e práticas cristalizadas que afastam e ‘protegem’ as duas instituições da possibilidade de 

construção de cenários de mudanças por fortalecimento de alianças emancipatórias para melhor 

engajamento colaborativo. Este vem com implicação dinâmica e triangular nas relações: na qualidade 

da formação dos futuros professores, na oxigenação nas práticas adotadas pela escola, mas, 

distanciadas do reconhecimento e implicação nas vidas das crianças e adolescentes por ela atendidos, 

e, também, pela possibilidade vigorosa de afetar as concepções que estão subjacentes à docência 

universitária ainda vivenciada e legitimada na contemporaneidade como permanência histórica, 

explicitada nas dicotomias entre teoria e prática; ensino e pesquisa e aprendizagem sobre a docência e 

aprendizagem na docência. 

Quanto ao aspecto que tem como pressuposto ressignificar a apropriação de dispositivos tecnológicos, 

vivenciando-os como oportunidades fundantes de operar por meio de interatividade, considera-se que 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) pode-se ir além da concepção de depositário de 

informações, optando por uma compreensão epistêmica sobre os caminhos das aprendizagens 

desencadeados nas etapas do processo formativo do PIBID. Isto porque que os participantes tem 

oportunidade de introduzir e desenvolver lógicas mais horizontais e compartilhadas de conhecer, 

tecendo, elaborando, desconstruindo, dando mais densidade à sua compreensão sobre os fenômenos 
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observados e experimentados na Escola e sobre cada participação no AVA, com postagens, discussões 

e mediações que contribuem para a aprendizagem dos demais participantes. 

Apoiada em uma lógica mais circular e colaborativa, cada participante tem a possibilidade de aprender 

e contribuir com os pares e com a mediação dos professores pesquisadores do PIBID. Supera-se, 

portanto, a hegemonia dos modelos hierarquizantes que buscam regularidades, generalizações e 

respostas comuns para indagações e desafios diferentes. Esses modelos defendem a aprendizagem por 

caminhos uniformizantes e docilizadores, desprovidos de indagações sobre o que é necessário à 

docência e, sobretudo, como fazer dessa aventura uma experiência como o fortalecimento da discência 

como preconiza Paulo Freire em suas obras. No caso do PIBID, objeto deste trabalho, é relevante 

lembrar que esta ligação qualificada e orgânica precisa acontecer nas relações presenciais e virtuais de 

mediação e construção do conhecimento. 

 

Aportes e pressupostos teóricos 

A experiência objeto desta comunicação tem como aportes teóricos as contribuições de 

Nóvoa   (1992), Tardif (2002), Demo (2011), Lima Jr (2004), Gatti (1999) e Freire (1998), assim 

como, Lévy (1999)  e Santos (2005).  A abordagem metodológica se delineia a partir dos subsídios da 

discussão sobre o trabalho docente. O percurso se dá apoiado, ainda, em pressupostos que 

fundamentam a necessidade de investigação e investimentos na interpretação das necessidades 

formativas do educador, (VIEIRA, 2005).  

Podemos ainda as concepções de Lima Jr (2004) que afirma a necessidade dos professores dominarem 

essas ferramentas, e, fazendo uso dessas ferramentas, possam transformar suas práxis de forma ampla, 

provocando, assim aulas criativas e motivadoras.  Nesse contexto, a tecnologia, num sentido criativo, é 

um processo inerente ao ser humano, através da qual ele transforma o mundo e se transforma. Nisso 

concordam Ferreira e Bianchetti (2004) ao apontarem que a interatividade na sala de aula oferece a 

possibilidade de novas relações, criadas a partir das trocas interativas em uma construção coletiva.  

Tardif (2002) Nóvoa (2007) concordam que o processo educacional dos professores muda a partir do 

contexto social. Enquanto o primeiro afirma que a formação dos professores deve tem especificidades 

para atender as novas habilidades exigidas nesse ambiente social em transformação; o segundo pensa 

em uma formação que atenda os anseios educacionais da sociedade na contemporaneidade em 

formação, que contribua para os sujeitos compreendam a nova dinâmica da sociedade. 

 

Desenvolvimento 

Este subprojeto do PIBID 2011 se encontra em funcionamento em uma articulação que envolve um 

dos Departamentos de Educação – Campus I - da Universidade do Estado da Bahia a Escola do Ensino 
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Fundamental atraída como parceira, Escola Municipal Deputado Gersino Coelho. Conta com dez (10) 

participantes: uma (01) Coordenadora de Área, uma (01) Supervisora e oito (08) 

Graduandos/Licenciandos em Pedagogia, Bolsistas de Iniciação à Docência. 

Concebe-se a construção de projetos didáticos, além de propostas de atividades integradas de ensino e 

retroalimentá-las no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), assegurando assim, a interação e 

colaboração dos envolvidos, ao tempo que proporciona novas oportunidades de ampliação dos aportes 

que integram a formação dos participantes. A iniciativa de visa fortalecer a práxis pedagógica pensada 

e vivenciada nos espaços da Formação de Professores do contexto acadêmico e da Escola Publica 

Municipal de Ensino Fundamental participante do subprojeto aqui apresentado.  

O principal desafio identificado nesta proposta consiste em construir uma cultura de mediação e 

acompanhamento da aprendizagem dos licenciados em Pedagogia acerca dos processos didáticos na 

Educação Básica, a partir do uso dos dispositivos de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), por 

meio da interatividade e da aprendizagem colaborativa na rede. Assim, prover subsídios para a 

articulação entre teoria e prática indispensáveis à formação dos docentes, de forma que potencialize a 

qualidade das ações acadêmicas nos curso de licenciatura em Pedagogia. Esse investimento revela 

total convergência com investigações acerca das possibilidades contemporâneas de desenhos 

emergentes para o trabalho e processos docentes. 

 

Percurso formativo no pibid  

Considerando os aspectos desvelados acima, faz-se necessário discorrer sobre os momentos que 

integram o percurso formativo desenvolvido no PIBID, assinalando o potencial do AVA em seu 

desenvolvimento, a saber: 

a) Reuniões presenciais para dinamização de aportes teóricos em círculos de estudos, mediados 

pela líder da pesquisa e pelos demais pesquisadores da equipe; 

b) Visitas orientadas dos estudantes bolsistas à Escola Básica, parceira do projeto; 

c) Observações, realizadas pelos estudantes bolsistas, de aulas  nas classes da Escola parceira; 

d) Discussão e tematização sobre conteúdo/forma e performance docente nas aulas observadas; 

e) Diagnóstico preliminar sobre as necessidades curriculares das crianças e formativas dos 

docentes das classes observadas;  

f) Postagem das sequências didáticas das aulas observadas no ‘Banco de Aulas’ virtual;  

g) Mediação e construção de aprendizagens no AVA, horizontalizando a produção do 

conhecimento sobre a práxis pedagógica;  
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h) Elaboração, no AVA, de novas aulas para as classes observadas, considerando as análises 

realizadas no percurso; 

i) Ida dos bolsistas às classes observadas para a operacionalização das aulas planejadas; 

j) Sistematização de relatórios de aula;  

k) Discussão com os mediadores após socialização das experiências; m. postagem e partilha, no 

AVA, pelos bolsistas, das evidências de aprendizagens formativas: fotos, planos, diários, 

reflexões, confrontos entre as aulas assistidas e as aulas ministradas. 

Entende-se como percurso formativo a ‘caminhada’ com apropriações teórico-metodológicas e 

revisitações epistemológicas que problematiza o trabalho docente enquanto prática social, 

relacionando seu potencial ao crescimento pessoal e profissional do educador, no exercício criativo e 

intencional de se reinventar ao investir em sua própria formação. 

Há uma orientação no próprio projeto para o delineamento das atividades que estão dispostas para o 

alcance dos seus objetivos no decorrer da sua execução. Tais atividades são definidas como: a 

construção de referencial teórico acerca das categorias tratadas o enunciado do projeto; a realização de 

práticas de observação das classes e entrevistas com docentes do ensino fundamental; a composição 

dos projetos didáticos e das propostas de atividades integradas de ensino; a discussão da validade e 

funcionalidade dos mesmos; a aplicação dos projetos didáticos e das propostas de atividades 

integradas de ensino postadas no ambiente na escola parceira; a postagem no ambiente dos projetos 

didáticos e das propostas de atividades integradas de ensino e alimentação do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) com orientações, experiências e propostas das atividades de ensino; e, gerar 

produções acadêmicas para socializar com a comunidade acadêmica e os espaços educacionais os 

resultados parciais e finais. 

É importante salientar que o projeto tem sido acompanhado no seu desenvolvimento, de forma a 

garantir a execução das ações previamente planejadas. No entanto, também necessário ressaltar que a 

vivencia na execução deste projeto tem possibilitado, ao mesmo tempo, ampliar e ressignificar a 

compreensão do mesmo no próprio percurso e assim, solidificar conhecimentos que emergem do 

projeto. A proposta do subprojeto possibilita a análise de três perspectivas do próprio percurso 

vivenciado, a saber, a compreensão da concepção do projeto, reconhecimento da lógica do projeto e 

delineamento dos processos desenvolvidos no projeto, como está delineada na Figura 1 que aponta o 

percurso formativo dos ciclos do projeto. 

Figura 1: percurso formativo do PIBID/UNEB - Departamento de Educação Campus I 
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Fonte: Elaboração A. C. C. Lago. 

 

No que se refere à compreensão acerca da concepção do projeto admite-se contradições e 

simultaneidades no processo, ratificando uma abordagem dialética. Vivenciar um ciclo formativo do 

projeto possibilita o engajamento em uma fundamentação significativa dos saberes da docência, 

evidenciando o caráter reflexivo da educação.  

Acerca do reconhecimento da lógica do projeto pode-se dizer que nela está inscrita a trajetória e a 

estrutura observada na execução do mesmo. Esta lógica está baseada pela constituição de ciclos e 

fases. Ainda referente à lógica do projeto, pode-se dizer que este percurso formativo apresenta o ciclo 

de estudos a que todos envolvidos neste projeto passarão. O PIBID 2011 – DEDCI tem a seguinte 

configuração: é composto por ciclos e cada ciclo contém quatro fases. Cada fase possui etapas 

definidas: 

Fase inicial – Realização de pesquisa bibliográfica por abrangência ou aprofundamento, a partir das 

categorias do projeto “processos colaborativos”, “medição didática” e “Práxis Pedagógica”. Esta fase 

sempre acontecerá no início de um novo ciclo. 

1ª fase – s dará após a apresentação dos resultados da pesquisa bibliográfica e é composta pelas 

leituras, resenhas e discussões de textos extraídos da listagem da pesquisa bibliográfica e que tem a 
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intenção de definir saberes e problematizações da primeira categoria. Esta fase está finalizada com o 

investimento em capacitação dos participantes do projeto, mediante a frequência e aproveitamento em 

oficinas de apropriação do AVA. 

2ª fase – é composta pelas leituras, resenhas e discussões de textos extraídos da listagem da pesquisa 

bibliográfica e que tem a intenção de definir saberes e problematizações da segunda categoria. A 

partir destas leituras são elaborados interrogantes da pesquisa-ação da/na prática desenvolvida na 

escola. A ida a escola tem dois movimentos: o primeiro, as observações na sala de aula, a investigação 

das práticas que estão incrustadas na escola e da consequente reflexão, novas problematizasse e 

sínteses reflexivas; o segundo, fruto destas sínteses, é a produção de aulas e materiais, bem como, a 

intervenção em sala de aula.  

3ª fase – é composta pelas leituras, resenhas e discussões de textos extraídos da listagem da pesquisa 

bibliográfica e que tem a intenção de definir saberes e problematizações da terceira categoria. Esta 

fase está composta de discussão das aulas, postagem definitiva as aulas e produção teórico-conceitual 

dos saberem construídos. Estas produções devem estar direcionadas a três linhas de pesquisa 

constituídas no processo: “Medição didática e aprendizagem significativa”, “Aprendizagem 

Colaborativa na Formação de Professores” e “Relação ensino – Pesquisa e a Práxis Pedagógica”.  

É importante ressaltar que o ciclo e fases do projeto não são temporais. Ou seja, a finalização do ciclo 

depende da passagem por cada fase deste, independente de cronologia. Em relação ao delineamento 

dos processos desenvolvidos no projeto é importante evidenciar como dispositivo para 

acompanhamento e sistematização o Seminário Temático de Apropriação Conceitual. Trata-se de um 

seminário integrador que acontece no final de cada fase de desenvolvimento do subprojeto que visa 

estabelecer bases teóricas / conceituais, munindo os participantes de referências que auxiliarão a 

observação, a produção de aulas e de Materiais. 

 

Marcas do percurso 

O esperado para a trajetória aqui apresentada é a adoção de estratégias e dispositivos propostos pelo 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), propiciando a partilha, sistematização, socialização e 

ampliação das formas de intervenção didática produzidas para/na relação Universidade/Escola.  No 

entanto, observam-se resultados preliminares animadores deste estudo que superam as expectativas 

iniciais, a saber, a identificação de propriedades muito singulares no AVA que possibilitam 

interatividade, com mediação ampliadora e significativa na formação dos futuros docentes e a 

evidência do crescimento de apropriações epistemológicas, filosóficas e tecnológicas nos participantes 

do estudo. Segundo Facuri e Martins (2008) esse processo educativo é multidirecional e possibilita a 

interação, a produção e a construção de conhecimento entre alunos e professores.  
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A validade do projeto passa pela construção e consolidação do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) como produto que integra a comunidade acadêmica e a escola, criando como interseção um 

espaço de aprendizagem, de convivência, de inclusão e de troca de conhecimento entre a 

Universidade e a Escola. No entanto, também passa pela própria formação dos envolvidos nessa 

trajetória e assim, elucidar as nuance presentes em uma práxis significativa. 

 

Considerações críticas 

Considerando um cenário promissor para o desenvolvimento de uma atitude de pesquisa nos três 

segmentos envolvidos: universitários, docentes da escola básica e professores do ensino superior, com 

vistas à organização futura de uma verdadeira comunidade de aprendizagens, é preciso pensar uma 

formação de professores que reconheça o tipo de educação desejável, a saber, aquela gerada pela 

práxis que potencializa a atuação autônoma, consequente e critico / criativa; comprometida com a 

autoria do trabalho em sala de aula como consequência de perceber seu papel nesse contexto, por isso, 

Nóvoa (2007) aponta que hoje se concebe a escola centrada na aprendizagem do aluno, cabendo ao 

professor perceber que os estudantes não tem uma forma única de aprender e, portanto, não existe 

forma única de se ensinar.         

A formação de professores deve empreender ações de maneira a contemplar a necessidade desses 

profissionais para buscar em sua práxis pedagógica elementos que contribuam para a qualidade da 

atividade docente. Para Demo (2011), professor é a pessoa que tendo adquirido conhecimentos 

próprios através da produção acadêmica, apresenta condições e bagagem para dinamizar o processo de 

ensino. Portanto, as funções de professor e de pesquisador estão entrelaçadas.   

Nesse sentido, busca-se desenvolver uma formação onde se aprenda a trabalhar com pesquisa e 

desenvolvimento da práxis na apropriação dos princípios aplicados ao trabalho colaborativo, 

considerando Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como um dispositivo que pode contribuir 

para a melhoria da qualidade do trabalho pedagógico. Ramos (2010) explica que as atividades 

colaborativas dão uma nova arquitetura às relações e aos papéis dos sujeitos no processo educativo, 

pois, estes passam a ser responsáveis pela organização do próprio trabalho.  

O desenho este subprojeto do PIBID/UNEB, portanto, visa preparar os futuros professores para o 

trabalho docente mais consciente, consistente e criativo, tendo como princípios os processos 

colaborativos, mediação didática e a práxis pedagógica. É de fundamental importância, que o 

estudante em Pedagogia construa vivências a partir de elementos vinculados às atividades de pesquisa, 

de ensino e de produção de acadêmicas, e assim, delinear uma nova dinâmica de trabalho pedagógico 

e de investimento na sua trajetória profissional em construção.  
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2.4. 

Título: 

M@t-educar com sucesso – aprendizagens matemáticas em contextos virtuais 
Autor/a (es/as):  

Araújo, Isabel [ESTG – IPVC] 

Cabrita, Isabel [Universidade de Aveiro] 

Resumo: 

Hoje, mais do que nunca e à luz do Processo de Bolonha, é essencial implicar-se, e de forma 

significativa, inovadora, motivadora e autónoma, o aluno na sua própria aprendizagem. Neste 

contexto, desenvolveu-se um estudo de caso qualitativo para avaliar o contributo de uma exploração 

prévia à sua abordagem, por alunos de Cálculo Infinitesimal do 1º ano de um Curso de Gestão, de 

temas de Cálculo Integral por recurso à plataforma M@t-educar com sucesso (pM@), criada como 

apoio à aprendizagem de tópicos de Análise Matemática no Ensino Superior. O mesmo permite 

concluir favoravelmente quanto à exploração da plataforma pM@ quer pelo interesse manifestado 

pelos alunos nas sessões de sala de aula posteriores, quer pelo melhor desempenho nas diversas 

tarefas realizadas quer mesmo pela autonomia que desenvolveram. E permite perceber melhor que 

condições é que potenciam tais abordagens didáticas suportadas tecnologicamente. 

Palavras-chave: 

Plataformas de aprendizagem, ensino superior, Processo de Bolonha, autonomia. 

 

Introdução 

O Processo de Bolonha desenvolveu-se num contexto de gradual e irreversível globalização, tendo 

impulsionado a construção de um Espaço Europeu do Ensino Superior no sentido da promoção da 

coesão europeia. Defenderam-se mudanças no sistema de ensino, onde o aluno deve adquirir 

competências de modo a responder às exigências atuais e futuras, cabendo ao professor estimular, 

designadamente, a redescoberta, a imaginação e a criatividade dos discentes e promover a 

http://www.curriculosemfronteiras.org/

