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Resumo: 

Na última década, o Brasil tem adotado políticas educacionais que visam a melhoria da qualidade, 

fortalecimento e expansão da oferta de formação inicial e continuada de professores.  Nesta sessão 

discutimos os princípios que regem e os avanços que obtivemos na disciplina de serviço da 

Psicologia para as licenciaturas com a implementação de nova tecnologia metodológica mediada 

pelas TIC, em projeto apoiado pelo REUNI. Aprender e ensinar com a utilização das TIC representa 

um desafio na construção de novas relações entre teoria e prática e supomos que o uso reflexivo na 

formação inicial docente direciona aspectos diferenciados da transposição didática nos contextos de 

ensino-aprendizado nos quais o professor atuará, contribuindo para avanços e inovações na 

universidade e na escola.  Apresentamos a análise de fóruns de quatro cursos, com a participação 

total de 200 alunos. No primeiro, planejamos um fórum de reflexão sobre textos estudados e nos 

últimos três de reflexão relacionando teoria e prática a partir de uma mesma noticia polemica de 

jornal retratando a prática de um professor. Os dados dos fóruns foram submetidos à analise 

dialógica temática e da conversação adaptada à Psicologia para a obtenção de dados de estratégias de 

conversação e de posicionamento dos participantes. Os resultados do primeiro curso indicaram que 

os alunos construíram respostas isoladas, seguindo padrões conversacionais dos tipos IRA (iniciação-

resposta-avaliação) ou PRA (pergunta-resposta-avaliação), que geralmente não privilegiam o 

desenvolvimento da argumentação. Nos três cursos seguintes, visando garantir a projeção de mundos 

possíveis de aplicação do conhecimento nas futuras atividades de ensino, houve planejamento no 

sentido de privilegiar o desenvolvimento de argumentos por meio de críticas, elaboração de 

questionamentos sobre o problema enfrentado, formulação de suposições e criação de novas soluções 

em atividade colaborativa, em que a organização do fazer privilegia o trabalho em grupo em 

atividades não-familiares, abertas e desafiadoras. Esperávamos que ao se tratar de atividade 
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vinculada a uma disciplina, os alunos buscariam recordar o que aprenderam e combinar seus 

posicionamentos pessoais diante do impacto de certa informação com os conhecimentos estudados, a 

fim de desenvolver argumentos e encontrar novas formas de construir o conhecimento sobre o 

assunto de forma compartilhada. Os resultados desses fóruns indicaram que a mudança no contexto 

usual da atividade parece ter provocado uma ruptura na estrutura tripartite do PRA, produzindo 

novos posicionamentos e significados nas sequencias discursivas construídas. Houve o 

desenvolvimento de um nível transitório na sequência de trocas por escrito dos participantes em que 

nota-se a permanência inicial de escrita próxima à estrutura conversacional do tipo PRA, mas que, 

com o avançar das tomadas de turno no fórum, os estudantes passaram a se referir aos turnos um dos 

outros com o desencadeamento de argumentos por meio de críticas, elaboração de questionamentos 

sobre o problema enfrentado, formulação de suposições para a criação de novas soluções e o 

surgimento de posicionamentos docente. 

Palavras-chave: 

Coordenadores pedagógicos; formação continuada; educação a distância; projetos de intervenção; 

escrita. 

 

1-Introdução 

Na última década, o Brasil tem adotado políticas educacionais que visam a melhoria da 

qualidade,fortalecimento e expansão da oferta de formação  inicial e continuada de professores.    

Nesta sessãodiscutimos os princípios que regem e os avanços que obtivemos na construção e fóruns de 

discussão na disciplina Desenvolvimento Psicológico e Ensino (DPE), ofertada pela Psicologia para as 

licenciaturas da Universidade de Brasília (UnB),  com  a  criação de novos recursos metodológicos 

mediados pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), apoiada pelo  Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni/MEC).  

Como pesquisadores em psicologia do desenvolvimento que buscam compreender suas relações com a 

aprendizagem, aprender e ensinar com a mediação das TIC representa um desafio na construção de 

novas relações entre teoria e prática. Supomos que o uso reflexivo na formação inicial docente 

direciona aspectos diferenciados da transposição didática nos contextos de ensino-aprendizado nos 

quais o professor atuará, contribuindo para avanços e inovações na universidade e na escola. 

Entendemos que a utilização das novas tecnologias implica em mudança no fazer dos participantes do 

processo de ensino-aprendizagem e que esse processo depende de construções de conhecimento que 

vão desde o domínio das diferentes ferramentas disponíveis na plataforma de aprendizagem utilizada 

até a inovação metodológica. Tendo em vista a complexidade das interações próprias do ambiente 

virtual, a mediação pelas novas tecnologias torna necessária a transformação das práticas de 
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comunicação, com a necessidade de tomadas de decisão em temporalidades síncronas e assíncronas, 

desencadeando novas formas e funções de negociação de significados.  

Para nós, as negociações de significado são ajustes direcionados a um novo acordo coletivo 

desencadeado por quebras de comunicação que, por sua vez, geram  nova compreensão entre os 

interlocutores compondo as microculturas de aprendizagem (Alexander, 2005; Pontecorvo, 

Zucchemaglio & Ajello, 2004). As experiências coletivas, isto é, nas esferas comuns (Bakhtin, 1986, 

1993; Linell, 1995,  

O projeto foi desencadeado tendo em vista que queríamos aproximar nossas metodologias das práticas 

cotidianas nossas e de nossos alunos, tendo elaborado crítica sobre  os  programas da disciplina não 

conseguirem mediar adequadamente aspectos de transposição didática na futura prática dos 

professores em sala de aula. Ou seja, tínhamos dúvidas quanto à eficácia de nossos esforços para que 

os alunos universitários pudessem não somente entender a função do conhecimento psicológico em 

sua prática pedagógica como futuros profissionais de educação, como pudessem entender como 

aplica-la. A partir dessa crítica, buscamos gerar novas ferramentas para possibilitar pontes entre o 

conhecimento adquirido em nossa disciplina e suas aplicações no fazer de sala de aula nas escolas e 

outros contextos de aprendizagem.  

Nesse sentido, considerando as mudanças nas práticas culturais,  novas ferramentas mediacionais 

instrumentais e semióticas (Vigotski, 1998) possibilitam o desencadeamento de novas formas de 

reflexão, regulação das atividades e auto-regulação de si. Ora, então deveríamos verificar que artefatos 

culturais estavam ao nosso alcance e ir modificando-os um a um para alcançar nossos objetivos. O 

artefato deriva sentido pela sua  incorporação na prática humana, pelo deslocamento de um contexto a 

outro em um processo em que uma matéria fugaz é alçada ao grau de ferramenta, pelo processo de 

significação que a investe na atividade, mediando (Illyenkov,1977, 2004) a relação entre o estudante e 

o conhecimento.  

A construção dessas micro-culturas se dá no jogo polifônico entre história pessoal e história e 

experiências coletivas.  Atividades mediadas pelas novas tecnologias supõem um processo de 

apropriação de fazeres e significados tanto da parte dos professores quanto dos alunos. A transição  

para novos fazeres (Ball, 1995) implica em processos de convencionalização (Bartlett, 1977) em que 

interlocutores que não se conheciam, até certo momento, passam a construir um novo contexto comum 

e, para tanto, passam pelo estabelecimento de aproximações por meio da negociação de significados.  

No processo de mudança, a partir da perspectiva dialogista (Bakhtin, 1992), as dinâmicas das 

múltiplas vozes, polifônicas (Volosinov, 1992) produzem e são produzidas por embates entre 

conhecimentos anteriores e novos. Esse processo implica em um jogo em que as vozes pessoais são 

formadas a partir das dinâmicas de mudança e permanências de traços de significados que compõem 
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tanto os posicionamentos quanto os conceitos que se relacionam nas atividades em experiências em 

um dado contexto situacional. Incluindo-se nessas atividades as resoluções de problemas em 

colaboração, seus elementos característicos e estratégicos e os mediadores instrumentais e simbólicos 

coletivos enfocados em atos reflexivos individuais. 

Ao considerarmos as novas condições sociais e históricas no direcionamento da construção do 

conhecimento, não podemos deixar de reconhecer que há uma complexidade diferenciada ocorrendo 

nos processos comunicativos na medida em que para comunicar, outras ferramentas, além da caneta, 

do lápis ou livro impresso, estão sendo disponibilizadas (Crook, 1998; Lacasa, 2006; Lalueza, Crespo 

& Camps, 2010).  Iniciamos nosso processo pelo trabalho com o discurso que utilizávamos em nosso 

ambiente de aprendizagem (plataforma  Moodle), ampliando o uso do modo comunicativo centrado na 

escrita, aproximando-os de usos próprios da oralidade e introduzindo elementos visuais e sonoros em 

nossos espaços virtuais da disciplina, geramos comunicação multimodal em meio digital. As 

mediações com as diferentes TIC canalizam o potencial para a produção de formas de organização 

lógica do conhecimento e são produzidas por diferentes usos e funções de textos verbais e não verbais 

na plataforma de aprendizagem. 

No esforço de compreender o processo que estava sendo gerado e os resultados que estávamos 

obtendo, entendemos que o desenvolvimento de novas ferramentas estava direcionada por diferentes 

elementos já discutidos na problematização que vem sendo elaborada na literatura sobre a introdução 

do uso de computadores em sala de aula, considerando que, após um otimismo inicial à introdução 

desta ferramenta (Crook, 1998), são desencadeados processos diferenciados que requerem a 

negociação de significados dos interlocutores em experiências coletivas (Bakhtin, 1993) e individuais 

em atividades colaborativas nos ambientes educativos. 

Inicialmente, tivemos que fazer um esforço para gerar estratégias particularmente elaboradas para o 

uso novas tecnologias como ferramentas no ensino-aprendizagem que se diferenciassem dos modelos 

de aprendizagem típicos e vigentes como, por exemplo, ocorre com a elaboração de atividades 

isoladas, em uma adaptação das novas tecnologias aos esquemas conhecidos e utilizados por nós no 

ensino presencial, próximas ao que seria o exercício de sala de aula ou o dever de casa que não 

possibilitam o desenvolvimento eficaz de novas formas de ensinar-aprender e seguem  padrões 

conversacionais dos tipos IRA (iniciação-resposta-avaliação) ou PRA (pergunta-resposta-avaliação), 

que geralmente não privilegiam o desenvolvimento da argumentação. 

Em seguida, entendemos que teríamos que lidar com a diferenciação na dinâmica de trabalho 

pedagógico que implica no acompanhamento e avaliação e retorno das atividades requisitadas aos 

estudantes. 
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2. Os fóruns 

Na medida em que nossa experiência com as modalidades de ensino hibrida, semipresencial e a 

distancia avançava, passamos a enfocar os fóruns como ferramentas que possibilitam a construção da 

relação entre as disciplinas da Psicologia e a futura prática profissional dos alunos.  No entanto, ao 

analisarmos os fóruns de um curso de curta-duração oferecido por nós (Carlucci, 2010), para alunos de 

licenciatura da UAB (Universidade Aberta do Brasil/UnB e CAPES, MEC), notamos que 

mesmobuscando-se desenvolver atividades que relacionassem teoria e prática de forma aberta, sem a 

participação recorrente de professores e tutores, as discussões apresentavam uma sequencia de 

construção interacional tradicional, do tipo IRA (iniciação-resposta-avaliação). Esses resultados 

indicaram a permanência de interlocução que não privilegia o desenvolvimento de argumentos por 

meio de críticas, elaboração de questionamentos sobre o problema enfrentado, a formulação de 

suposições ou criação de novas soluções e projeção de mundos possíveis, todas características 

desejáveis na proposta elaborada pelo grupo. 

Ao considerarmos as sequencias de enunciações que obtivemos e as desejadas como atividades 

colaborativas, em que a organização do fazer privilegia o trabalho em grupo em atividades não 

familiares, abertas e desafiadoras (Barnes, 2004) que dependem da discussão, de acordo e contra 

argumentação entre os interlocutores, ampliamos os fóruns para dois tipos de atividades: (a) situações 

dialógicas tradicionais em que o aluno desenvolve discussão a partir de estudo de texto; e (b) situações 

de discussão de assuntos polêmicos (Castro, 2010) para os quais não houve preparação e nem relação 

explícita com a teoria estudada.  

Supomos que, tratando-se de atividade vinculada a uma disciplina, os alunos buscariam recordar o que 

aprenderam e combinar seus posicionamentos pessoais diante do impacto de certa informação com os 

conhecimentos estudados na disciplina e ao longo do curso, a fim de desenvolver argumentos e 

encontrar novas formas de construir o conhecimento sobre o assunto de forma compartilhada, a partir 

de negociações com os outros participantes.  

O fórum, então, tem sua importância para a Psicologia não somente como ferramenta que  permite 

alavancar as zonas de desenvolvimento proximal (Vigotski, 1998), e como instrumento de avaliação 

da adequação da atividade em relação aos objetivos pretendidos, mas também e, sobretudo, porque 

atividades como essas podem adquirir várias funções, caracterizando-se por promover e gerar 

mudanças psicológicas na pessoa, na medida em que ela regula a zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP) na interação em que se colocam em movimento vários processos mediados pelos outros e pelos 

instrumentos e práticas culturais (Vigotski, 2007, 2001, 2000a, 2000b). 

Nesses sistemas de atividades líderes (Veresov, 2006), a produção de significados pauta-se em dois 

aspectos: operacional-técnica e emocional-motivacional (Carlucci, 2011; Veresov, 2006), pois nessas 
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interações atuam dimensões de motivo geral, que é dado pela explicitação e pela produção de 

conhecimentos, e de motivo de fundo, concretizado em uma gama de objetivos, geralmente 

determinados pelas especificidades de cada disciplina. (Carlucci, 2011). 

Os fóruns constituem, assim, oportunidades de troca e negociação de sentidos relativos a conceitos e 

práticas metodológicas e com a mínima intervenção docente, estratégia intencional desencadeada para 

que os alunos assumam a presença docente de forma diferenciada, se auto-organizando, se 

autodirigindo para os objetivos de aprendizagem. Em vários momentos, a discussão do fórum se 

estende à sala de aula presencial, em que alunos visam avançar na discussão, verificar com o professor 

e colegas certos argumentos, sanar as dúvidas e ampliar os contextos e situações didáticas. Há 

situações, quando o fórum implica assunto polêmico, em que as discussões são estendidas para os 

encontros entre estudantes em momentos de intervalo, evidenciados por estudantes em sala de aula, se 

referindo a conversas anteriores em que mencionam posicionamentos inovadores de colegas ainda não 

inseridos no contexto do fórum na plataforma de aprendizagem (Barbato, Ramos, Pulino, Carlucci, 

Raposo, Maciel & Zanetti, no prelo). 

Nesses fóruns visamos garantir  a projeção de mundos possíveis de aplicação do conhecimento nas 

futuras atividades de ensino, com planejamento no sentido de privilegiar atividades desafiodaras, 

direcionadas para a construção da autonomia do futuro professor.  

Esperávamos que, ao se tratar de atividade vinculada a uma disciplina, os alunos buscariam recordar o 

que aprenderam e combinar seus posicionamentos pessoais diante do impacto de certa informação 

com os conhecimentos estudados, a fim de desenvolver argumentos e encontrar novas formas de 

construir o conhecimento sobre o assunto de forma compartilhada. 

A seguir, apresentamos o texto de fórum com polêmica. 

Neste fórum, iremos ler a reportagem retirada da Folha Online do dia 19 de fevereiro de 2010, sobre 

uma prova elaborada pelo professor de matemática.  

Após a leitura, conte-nos o que você achou dessa prova.  

Se você fosse esse professor faria algo similar? Por quê? 

Esperamos que o fórum seja um diálogo, então, podem comentar o que seus colegas escreveram, 

acrescentando suas considerações sobre os itens colocados para o debate baseando-se nas nossas 

discussões, nos objetivos da disciplina, nas suas leituras e reflexões. Vamos à reportagem:  

Prova de matemática simula contabilidade do tráfico de drogas  

"Zaroio tem um fuzil AK-47 com um carregador de 80 balas. Em cada rajada ele gasta 13 balas. 

Quantas rajadas ele poderá disparar?"  
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A questão acima fazia parte de uma avaliação diagnóstica voltada para alunos de 14 anos de uma 

escola estadual de Santos (litoral de São Paulo), segundo pais e estudantes ouvidos pela Folha.  

O professor queria testar os conhecimentos em matemática dos alunos do ensino médio no primeiro 

dia de aula, na última segunda-feira (14).  

Além da questão, eles deveriam responder a outros cinco problemas que versavam sobre  a fabricação 

de cocaína e o lucro com a sua venda, o consumo de crack, a venda de heroína "batizada" e o dinheiro 

recebido por um assassinato encomendado.  

A prova, que teria conteúdo quase idêntico ao de mensagem que circula pela internet satirizando o 

crime organizado no Rio, teria sido aplicada em ao menos duas salas (uma de 3º ano e outra de 1º), 

com cerca de 80 alunos.  

A Secretaria Estadual de Educação diz que o professor de matemática foi afastado e o caso será 

investigado. A prova deveria ser respondida e entregue ao professor, mas uma das alunas, de 14 anos, 

sem entender os enunciados, levou para a casa e pediu ajuda aos pais.  

"Fiquei chocada. Nas questões o crime só dá lucro", diz a mãe da menina que procurou a direção da 

escola e registrou um boletim de ocorrência na polícia.  

Segundo os estudantes, o professor dá aulas na escola há pelo menos cinco anos e já foi vice-diretor. 

Os estudantes dizem considerá-lo bom.  

"A gente viu as questões e deu risada. Se fosse algo mais suave ninguém teria prestado atenção", diz 

(estudante), 18, estudante da sala do 3º ano que também fez a prova.  

Uma aluna diz que em 2010 ele aplicou um exercício com conteúdo parecido. A questão, vista pela 

Folha, pedia para os estudantes calcularem quantas rotas de fuga teria  uma quadrilha 2 que vai 

assaltar uma joalheria em um shopping center. (...)” (www.folha.com.br, 2010). 

A reportagem continua transcrevendo as questões que envolvem compra e venda de droga e mistura 

para aumentar o peso de drogas; mencionando cafetões, prostitutas e compra de drogas e situação 

referente a corrupção de agentes da lei. 

Este fórum na turma inicial obteve 72 entradas, referente a atuação de 42 alunos. A perplexidade, 

diante da leitura do evento presente  em reportagem de jornal de circulação nacional, gerou 

intervenções longas e além de manifestarem seu desconforto, buscaram resolver o problema com 

alternativas de trabalho com temas do cotidiano dos alunos e sua comunidade. Os dados dos fóruns 

foram submetidos à analise dialógica temática e da conversação adaptada à Psicologia para a obtenção 

de dados de estratégias de conversação e de posicionamento dos participantes.  

Observou-se três indicadores das mudanças que almejamos: 
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1) o impacto de ter que analisar um problema que envolve questões éticas e de cidadania em contexto 

educacional, com apenas o conhecimento prévio de vivencia na cultura e os princípios construtivas 

como base teórica estudada na disciplina,  gerou  afirmações do tipo “eu não faria isso”, “o principio 

de se basear no contexto de vivência dos alunos é interessante, mas eu faria diferente”, indicando 

crítica quanto à aplicação desses princípios a assunto polêmico, sem consideração de que nesses casos, 

tais tratamentos não-reflexivos tem como consequência a apologia à violência e ir de encontro à 

politicas de direitos humanos. Nesta etapa observase no discurso escrito uma resposta ao comando da 

atividade (P-R) e também o início da troca com os colegas com sugestões de possibilidades de 

utilização dos princípios em tarefas como debates e discussões em sala. 

 

2) a partir da critica há o desencadeamento de tentativas de solução na medida em que as trocas 

avançam, ora com aprofundamento na questão cidadã, ora considerando o aprofundamento dos 

princípios, ora gerando leituras de contextualização. Ainda são observadas sequencias que implicam 

textualidades responsivas ao comando da atividade, mas a polêmica, que possibilita a relação entre 

escola e desenvolvimento da cidadania, repercute na ampliação das interações construídas  com 

enfoque nas respostas dos colegas. Isto foi idendificado no texto por marcas como repetição direta de 

termos e expressões e menções a assuntos tratados por colegas.  

As sequencias interativas podem ser descritas da seguinte forma: tema é inadequado, há outras 

outros temas atrativos para 

provoca; esté é ruim porque desloca a atenção para assuntos polêmicos, ao invés de explorar o 

desenvolvimento do raciocínio próprio da área de conhecimento, há outras dinâmicas possíveis 

contextualizadas nas comunidades dos alunos e que mantém o foco no raciocínio requerido pela 

atividade. 

 

3) os trechos que são identificados como respostas aos comandos da atividade parecem ser 

desconsiderados pelos participantes e os trechos que trazem novidades a argumentação parecem servir 

de andaime para a continuidade de geração de compreensão de facetas do problema e avanço na 

tentativa de encontrar soluções diferenciadas em atividades que considerem o assunto e atividades que 

considerem os princípios construtivistas em tarefas de matemática que tratem de outros assuntos 

menos polêmicos, mas motivadores da participação dos estudantes adolescentes. 
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3- Conclusão 

Os resultados desses fóruns indicaram que a mudança no contexto usual da atividade parece ter 

provocado uma ruptura na estrutura tripartite do PRA, produzindo posicionamentos e significados 

nassequencias  discursivas construídas a fim de analisar elementos que compõem o problema e gerar 

alternativas para o fazer pedagógico, sem perder o foco nos objetivos da atividade e sua relação com o 

contexto da escola e dos alunos. Houve o desenvolvimento de um nível transitório na sequência de 

trocas por escrito dos participantes em que nota-se a permanência  inicial  de escrita próxima à 

estrutura conversacional do tipo PRA, mas que, com o avançar das tomadas de turno  no  fórum, os  

estudantes passaram a se referir aos turnos um dos outros com o desencadeamento de argumentos por 

meio de críticas, elaboração de questionamentos sobre o problema enfrentado, formulação de 

suposições para a criação de novas soluções e o surgimento de posicionamentos docente. A atividade 

alcançou o objetivo inicial proposto, no entanto, pensamos que ao implementar diferentes níveis de 

analise poderemos avançar na compreensão das dinâmicas de construção de conhecimento 

colaborativo em fóruns e poderemos manipular melhor esse instrumento para avançar na geração de 

novos problemas que levem o professor em formação a se sentir envolvido de tal forma que possa 

desenvolver uma leitura critica do evento e gerar coletivamente novas soluções. 
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Resumo: 

A realidade econômica, política e social contemporânea encontram-se bruscamente alteradas. A 

constante modernização tecnológica e cultural faz com que professores busquem cada vez mais 

a formação continuada como forma de atualização e aperfeiçoamento de sua prática educativa. 

Neste contexto, muitos formadores de professores passam a questionar-se sobre quais 

estratégias utilizar para proporcionar uma formação significativa e transformadora a seus 

alunos. Uma delas é a narrativa autobiográfica, que em pouco mais de uma década, difundiu-se 

em diversos países, principalmente nos cursos de formação inicial e continuada de professores. 

O rompimento da objetividade fez com que houvesse a percepção de que o professor era 

também uma pessoa (NÓVOA, 1995), e que de alguma forma a formação deste precisaria 

incluir a formação da pessoa-professor. O saber que o professor utiliza mobiliza conhecimentos 

e formas de saber-fazer diferentes, adquiridos a partir de fontes diversas, em lugares variados, 

em momentos diferentes, sua história de vida, carreira, experiência de trabalho, pois está ligado 

à história de vida do professor, ao que ele foi e ao que é, o que significa que está incorporado à 

própria vivencia do professor, à sua identidade, ao seu agir, às suas maneiras de ser (TARDIF, 

2002). As narrativas autobiográficas apresentam-se como uma possibilidade de significação e de 


