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Esta pesquisa se situa no 
contexto do intercâmbio entre 
o  Centro de Desenvolvimento 

do Ensino Superior em Saúde – 
Cedess/Unifesp e a Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina. 
Trata-se de uma investigação na 
Disciplina “Formação Didático-
Pedagógica em Saúde, oferecida 
a pós-graduandos, com o objetivo 
de preparar o pós-graduando 
para o exercício da função 
docente. Parte-se do princípio de 
que esta formação não significa 
apenas a instrumentação técnica, 
mas também uma reflexão crítica 
desta prática e da realidade onde 
esta se realiza. São desenvolvidos 
módulos sobre Sistema 
Educacional Brasileiro, Modelo 
Bio-Psico-Social, Processo Ensino-
Aprendizagem, Práticas Educativas 
e Avaliação.
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   OBJETIVO
Desenvolver uma proposta educativa para 
formação docente com estratégias dialógicas 
e problematizadoras, num contexto bimodal 
com uso do Moodle.

  METODOLOGIA
Desenvolvida a partir de um modelo 
qualitativo-interpretativo, a investigação 
ocorreu no módulo de Avaliação dessa 
disciplina. 
Os procedimentos didáticos compreenderam 
as etapas:

a) Levantamento inicial sobre as 
concepções e práticas ocorridas nos cursos 
de graduação dos estudantes (virtual);

b) Primeiro fórum de discussão (virtual);

c) Preleção dialogada (presencial) – 
aprimorando conceitos

d) Leitura da bibliografia indicada (virtual);

e) Segundo fórum de discussão, sobre a 
literatura indicada (virtual) – sistematizando 
conceitos;

f) Planejamento educacional (presencial 
e virtual); aplicação dos conhecimentos 
construídos;

A coleta de dados foi realizada por meio de 
mensagens e relatos postados na plataforma 
Moodle. O registro das atividades presenciais 
consistiu na gravação em áudio e transcrição 
e análise das produções individuais e 
grupais. 
Foi realizada análise temática das produções 
dos alunos, conforme proposta por Minayo 
(2004).

   CONCLUSÕES

Constatou-se que estratégias 
problematizadoras de ensino que possibilitem 
a construção do conhecimento, por meio 
de programas de atividades com interações 
dialógicas professor-aluno e aluno-aluno 
podem proporcionar um contexto de 
significado para a realização das atividades 
e um ajuste permanente do processo de 
ensino-aprendizagem (DE LONGHI, 2007).  

Pode-se observar, como afirma Vigotski 
(1998), que o processo de construção do 
conhecimento acontece primeiro no plano 
interpessoal para depois acontecer no 
plano intrapessoal, e que a aprendizagem 
ocorre quando a pessoa internaliza o que 
já foi experenciado externamente, de forma 
coletiva. O professor, detentor de mais 
experiência, é um sujeito importante no 
processo de aprendizagem, apresentando, 
problematizando, demonstrando, orientando, 
provocando reflexões, críticas e promovendo 
ações que podem levar à transformação do 
conhecimento, permitindo aos estudantes 
chegarem a novas sínteses e sistematizações. 

Para se adequar às necessidades 
contemporâneas propiciadas pelo uso de 
computador e internet, a formação docente 
precisa favorecer a inclusão digital para a 
construção de conhecimentos com uso de 
novas tecnologias.

Em síntese, a presente pesquisa permitiu 
enfatizar aspectos relevantes nos processos 
de formação docente em saúde: o papel da 
meta-reflexão para favorecer a autonomia; 
o entendimento da profissionalização da 
função docente; a necessidade de articular a 
reflexão sobre formação docente nos níveis 
pessoal, institucional, social e político. Pr
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