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O presente estudo está inserido na Linha de Pesquisa: Formação, Saberes e 
Desenvolvimento Profissional do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM. 
A pesquisa trabalha a partir das reuniões virtuais de formação docente, envolvendo 10 
professores do curso de Administração – Análise de Sistemas da FSG. Estas reuniões 
organizam-se em cinco cenários orientados, cada um, por uma questão norteadora. O 
objetivo é identificar como se dá a construção do conhecimento pedagógico 
compartilhado por esses docentes, via rede interativa virtual para o desenvolvimento 
profissional. (RADEP – Rede Acadêmica de Desenvolvimento Profissional). O 
problema da pesquisa é: Como os professores do ensino superior constroem 
conhecimentos pedagógicos compartilhados na RADEP virtual? A pesquisa utiliza 
como aportes teóricos: formação e desenvolvimento profissional docente, conhecimento 
pedagógico compartilhado, redes colaborativas e novas modalidades de aprender a ser 
professor. A abordagem, de cunho qualitativo, trabalha com a análise de conteúdo para 
capturar o novo “emergente” das experiências compartilhadas pelos professores. Para 
atingir esses objetivos, o estudo proporciona aos docentes reflexões sobre os saberes 
necessários ao exercício pedagógico, compartilhando experiências e buscando soluções 
para as práticas educativas. Tendo por contexto as tecnologias atuais, verifica-se como 
um ambiente virtual proporciona a apropriação e expansão dos conhecimentos 
pedagógicos e, ao mesmo tempo, a possibilidade dos professores serem os mediadores e 
mediados dentro de um processo de colaboração na Educação Superior. Assim a 
RADEP é vista como um instrumento informacional que pode proporcionar a 
construção de conhecimentos pedagógicos compartilhados. Os achados indicam que 
este tipo de conhecimento envolve, de forma sistêmica, diversas categorias explicativas: 
angústia pedagógica; passividade frente à formação; resistência ao compartilhamento; 
auto-desenvovimento e transformação.  
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