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Resumo – Nesse artigo será apresentada e analisada proposta de construção e 
implementação de curso de formação docente pra atuação em aulas a distância no 
contexto da educação presencial. Foi, aqui, relatado o processo de elaboração do 
curso considerando os aspectos técnico-pedagógicos e as limitações que 
ocorreram nesse processo. Considerando a coleta de dados sobre o transcurso da 
atividade formativa, as seguintes categorias emergiram da análise: 1. nível de 
envolvimento dos professores-cursistas: análise da postura dos docentes enquanto 
alunos, o que ajudou a inferir os fatores referentes ao aproveitamento dos 
conteúdos e satisfação com o curso; 2. concepções sobre as TICs e a educação a 
distância: investigação da posição inicial e a construção de novos conceitos no 
decorrer do curso, dessa forma houve como avaliar a efetividade das ações 
formativas; 3. formação didática x formação técnica: análise sobre os anseios e 
necessidades reveladas pelos professores durante o curso relativos a essas duas 
dimensões da formação e 4. concepções desenvolvidas sobre inovação 
pedagógica: avaliação do impacto final do curso nos participantes. A análise dessas 
categorias, que foram explicitadas nos discursos dos docentes no desenvolvimento 
do contexto investigativo, favoreceu a sistematização sobre as representações 
construídas pelos profissionais envolvidos na formação e elencar as fragilidades.  

Palavras-chave: Formação continuada; educação a distância; ensino presencial. 

 

Abstract - In this paper will be presented and reviewed proposed action research, 
which was based on the construction and implementation of teacher training course 
in acting classes to distance in the context of classroom education . The process of 
elaboration of the course considering the technical and pedagogical aspects and 
limitations that have occurred will be reported . Stood out , collecting data on the 
course of the training activity , some categories for analysis : level of involvement of 
teachers , teacher students in the proposal : analysis of the attitude of teachers as a 
student , which helped to infer the factors related to the syllabus and satisfaction 
with the course ; conceptions of ICT and distance education : Research from the 
initial position and the construction of new concepts throughout the course thus was 
to evaluate the effectiveness of training activities ; x didactic training technical 
training : analysis of the needs and desires revealed by teachers during the course 
regarding these two dimensions of training ; developed conceptions about teaching 
innovation : assessing the ultimate impact of the course on the participants. These 
categories were proposals to help systematize on representations by professionals 
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involved in the formation and list the weaknesses of the proposal. This diagnosis 
allowed theoretically compare the data collected with what happened in practice in 
training situations and even signal new contexts for these movements . 

Keywords: Continuing Education ; distance education; classroom teaching. 

Introdução 

O processo de formação continuada dos profissionais da educação superior, nos 
últimos dez anos, passa a ser uma preocupação entre as políticas educacionais, 
devido, em grande parte, à expansão de vagas no ensino superior – mais 
efetivamente na rede privada de ensino. Consequentemente, o aumento da 
demanda por profissionais para esse nível de ensino também é ampliada 
(SEVERINO, 2009). Partimos, nesse trabalho, do pressuposto de que a qualidade 
da oferta do ensino superior, apresenta-se intimamente ligada ao processo de 
profissionalização docente.  

No que se refere à formação continuada para professores destacam-se, como 
possibilidade pertinente, programas e ações na modalidade de educação a distância 
– e dentro dela, a educação online (BELLONI, 2002; BEHRENS, 2007). Assim, no 
sentido de analisar processos formativos na modalidade a distância e discutir as 
suas contribuições para a profissionalização docente é que se faz esse artigo. 
Particularmente, buscou-se analisar a formação contínua na modalidade a distância 
como estratégia para a formação de docentes para implementação de proposta que 
sugeria a inserção de carga horária a distância nos cursos de graduação presenciais 
– proposta essa endossada pela Portaria do MEC de número 4.059/04, que 
normatiza a oferta de disciplinas integrantes do currículo dos cursos do ensino 
superior que utilizem a modalidade semipresencial.  

Num primeiro momento far-se-á a apresentação da proposta, evidenciando as 
características institucionais e os objetivos que se pretendeu alcançar. Na sequência 
serão analisados os pressupostos para organização da formação pedagógica para 
os professores da IES e, por fim, sistematizadas as categorias discursivas que se 
observaram presentes nos discursos dos professores. 

Contextualizando a proposta  

Conforme a portaria 4.059/04, mencionada anteriormente, há possibilidade de que 
os cursos de graduação na modalidade presencial utilizem estratégias para inserção 
das tecnologias disponibilizadas para a educação a distância. Dada a amplitude e 
complexidade da iniciativa, dentre os desafios encontrados, um dos mais 
importantes foi o processo de formação técnico-pedagógica para que os professores 
assumissem o trabalho.  
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Entretanto, o processo de formação que se pretendia deveria transcender o 
que podia ser, frequentemente, observado até então: processos lineares sem maior 
intencionalidade crítica e com fundamentação pedagógica fragilizada. Pois, 
concorda-se com Candau (1997) na crítica tecida sobre a ineficiência dos modelos 
clássicos de reciclagem docente. 

Quando no ano de 2010, a IES pesquisada concorreu ao edital 15-CAPES, 
referente ao Fomento ao Uso das Tecnologias de Comunicação e Informação nos 
Cursos de Graduação, uma das preocupações foi concorrer, também, à linha de 
fomento para a formação docente. Destaca-se, abaixo, o objetivo desse edital: 

“Favorecer a institucionalização de métodos e práticas de ensino-
aprendizagem inovadores que, baseados no uso das tecnologias da 
comunicação e da informação, promovam a integração e a convergência 
entre as modalidades de educação presencial e a distância nas IES 
integrantes do sistema UAB; e, ainda, criar e/ou incrementar uma cultura 
acadêmica que tenha no uso de recursos tecnológicos avançados um 
instrumento útil para a otimização da gestão universitária.” (CAPES, 2010, 
p.1)” 

A IES vislumbrou, a possibilidade de articular os estudos sobre a formação 
pedagógica, ao necessário emprego das TIC como recursos para aprendizagem e 
estratégia de ensino de forma contextualizada. Ao passo que os docentes 
receberiam formação contínua para trabalhar com a proposta, poderiam implementá-
la junto às suas turmas de graduação.  

 Desenvolveu-se, proposta institucional denominada “O uso de tecnologias de 
comunicação e informação nos cursos presenciais de graduação da UNICENTRO: 
um novo espaço de interação” – logo após intitulada Projeto TICs, para submeter à 
CAPES. Foram aprovados para fomento duas linhas de ação em que se 
vislumbravam a “capacitação de recursos humanos para o uso de tecnologias de 
informação e comunicação e a dinâmica do uso das tecnologias de informação e 
comunicação nos cursos presenciais da instituição” (UNICENTRO, 2010). O primeiro 
projeto abrangeu os processos de formação continuada dos profissionais de ensino 
para manejo pedagógico das TICs e o segundo referiu-se à organização e 
implementação de disciplinas na modalidade a distância nos cursos presenciais da 
instituição; ação essa respaldada pela portaria 4.059/2004 do Ministério da 
Educação.  

Foram inicialmente propostas, para participação no projeto, 47 disciplinas –  
totalizando uma carga horária 3679 horas aula, atingindo 1665 alunos. A opção em 
ofertar parte da carga horária dos cursos presenciais na modalidade a distância foi 
tomada pelos colegiados dos departamentos de ensino, após a proposta ser 
apresentada a toda instituição por meio da Diretoria de Ensino1. Um dos requisitos, 
                                                 
1 Os departamentos de ensino analisaram a proposta e deferiram participação frente à ciência da 
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parte integrante da proposta, era a participação dos profissionais no curso de 
formação continuada ofertado na modalidade a distância pela instituição de ensino. 
Estão listadas, abaixo, as disciplinas, os respectivos cursos e a carga horária que foi 
desenvolvida a distância. Fizeram parte dessa primeira oferta 45 disciplinas e 38 
profissionais docentes - alguns professores assumiram mais de uma disciplina, 
observe-se essa distribuição na Tabela 1. 

Curso Disciplina C/H  
Jornalismo Radiojornalismo 204 
Jornalismo Comunicação Contemporânea 102 
Jornalismo Planejamento Visual 136 
Publicidade Propaganda Teorias da Comunicação 102 
Jornalismo Teorias da Comunicação 102 
Publicidade Propaganda Introdução à Publicidade e Propaganda 20 
Publicidade Propaganda Comunicação Contemporânea 102 
Pedagogia Novas Tecnologias Aplicadas a Educação 13 
Letras- Campus de Irati Literatura e história 68 
Letras- Campus Irati Linguagem, cultura, e Ensino 68 
Ciências Contábeis-Campus Irati Direito Empresarial 102 
Ciências Contábeis-Campus Irati Contabilidade Pública 102 
Fonoaudiologia-Campus Irati Fonoaudiologia em Saúde Pública 26 
Fonoaudiologia-Campus Irati Legislação e Ética Profissional 12 
Administração-Campus de Irati Administração de Projetos 68 
Administração-Campus de Irati Gestão Ambiental 68 
Administração-Campus de Irati Gestão de Mudanças 68 
Administração-Campus de Irati Economia Ambiental 51 
Fisioterapia-Campus CEDETEG Fisioterapia Preventiva e Ergonomia 68 
Fisioterapia-Campus CDETEG História, Conceitos e Evolução da Fisioterapia 68 
Fisioterapia-campus CDETEG Saúde Coletiva em Fisioterapia 68 
Fisioterapia-Campus CDETEG Fisioterapia Aquática 68 
Fisioterapia-Campus CDETEG Métodos e técnicas de pesquisa em fisioterapia 68 
Fisioterapia-Campus CDETEG Imunologia 68 
Fisioterapia- Campus CDETEG Terapia Fonoaudiológica II 20 
Fisioterapia-Campus CDETEG  Neuroanatomia 34 
Nutrição-Campus CDETEG Administração em um.de alimentação e Nutrição 68 
Nutrição-Campus CDETEG  Higiene dos Alimentos 68 
Nutrição-Campus CDETEG Educação Nutricional 30 
Nutrição-Campus CDETEG Metodologia do Trabalho 68 
Nutrição-Campus CDETEG Gastronomia e Hotelaria 68 
Educação Física/I Bioquímica do Exercício 68 
Administração/G Teorias da administração 102 

Fonoaudiologia/I Prótese auditiva 20 

Administração/G Administração da produção II 102 

                                                                                                                                                         
necessidade de reorganização do Projeto Político Pedagógico quanto à oferta a distância. Lembra-se, 
ainda, que o total de carga horária permitida para ser ministrada a distância em cursos presenciais, 
conforme portaria 4.059/2004 MEC, não pode ser superior a 20% da carga horária total do curso que 
as avaliações devem acontecer de forma presencial. 
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Administração/G Gestão de pessoas 146 

Ciências econômicas/G Macroeconomia I 136 

Administração/G Administração estratégica 102 

Administração/G /G Adm. de produção I 102 

Ciências Contábeis/G Sistemas informatizados aplicados a contabilidade 68 

Ciências Contábeis/G Contabilidade II 146 

Ciências Contábeis/G Contabilidade Tributária 136 

Ciências Contábeis/G Contabilidade Pública 102 

Ciências Contábeis/G Análise das demonst. Contábeis 102 

Educação Física/I Treinamento Desportivo  102 

Tabela 1 - Cursos e disciplinas envolvidas no Projeto TICs 

A universidade oferece, no total, 34 cursos de graduação presenciais 
distribuídos entre os setores de Ciências Agrárias e Ambientais; Ciências Exatas e 
de Tecnologia; Ciências Humanas, Letras e Artes; Ciências da Saúde e Ciências 
Sociais Aplicadas. Os setores de Agrárias e Exatas não apresentaram interesse em 
participar do edital. A participação dos cursos da instituição chegou a um total de 
32%, ou seja, 10 cursos. 

Lembra-se que o cálculo para trabalhar a distância nos cursos presenciais 
obedece ao requisito de que o curso não pode ultrapassar a oferta de 20% de carga 
horária não presencial (Portaria MEC n. 4.361/04)  – desde que tal condição esteja 
prevista em seu projeto de ensino. Sendo que esse percentual pode estar 
concentrado em únicas disciplinas totalmente a distância ou em disciplinas 
semipresenciais. Foi o caso de alguns cursos da área de saúde (Fisioterapia; 
Nutrição; Fonoaudiologia e Educação Física) que trabalharam a carga horária teórica 
a distância e as atividades práticas presencialmente. 

Observe-se no Gráfico 1, abaixo, a porcentagem de adesão dos cursos ao 
Projeto TICs, considerando que foram somadas as ofertas dos Campi de Irati e 
Guarapuava. Assim, pode ocorrer que uma mesma disciplina possa ser somada 
mais de uma vez para o mesmo curso. 
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Faz-se importante ressaltar que houve, no ato de apresentação da proposta 
das TICs, bastante discussão e polêmica nos departamentos de ensino. Talvez por 
pouca experiência na área, ou falta de pesquisa sobre a modalidade, muitos 
docentes apresentam comport
trabalhar com a inserção de espaços virtuais na carga horária dos cursos 
presenciais. Para Moran (2012), esse comportamento 
pois, uma parte dos profissionais ainda se mostra reluta
de organização dos currículos e das práticas pedagógicas frente à organização das 
tecnologias da informação e da comunicação. 
menciona que a EAD configura uma nova cultura educacional, implican
que nem sempre profissionais e alunos estão prontos para enfrentar.

 
Dentre os cursos com maior adesão

Administração. Esse departamento pedagógico já oferece, paralelamente à 
graduação presencial, o curso de Gestão Pública. Infere
dos professores com a modalidade e com a metodologia favoreceram a participação. 
Pois, quando se entende um projeto há menos insegurança e maior propriedade 
para assumir desafios; afinal, esse fo

 
Os cursos do setor de Ciências da Saúde apresentaram

bastante interessados com a possibilidade de fazer uso pedagógico dos recursos da 
educação a distância para dinamizar suas aulas. A preocupação demonstrad
setor foi a de oferecer um curso de qualidade sem prejuízos aos alunos, portanto, 
houve, desde o início bastante empenho daqueles profissionais. O foco, então, no 
qual se delimitou esse estudo esteve no ato de investigar e analisar como foram 
formados ou capacitados os alunos
distância. Conforme Aretio (200
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Gráfico 1 - Adesão ao Projeto TICs 
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“[...] a eficácia e eficiência das instituições formativas depende em grande 
parte da formação, capacidades e atitudes de seus docentes. Essas três 
características estarão em consonância com as funções encomendadas aos 
mesmos que, obviamente, sabemos que são distintas em uma instituição a 
distância e em uma presencial.” 

Assim, uma vez que se pretenda investir na docência a distância, há 
necessidade de preparar os profissionais para organização do trabalho pedagógico 
em espaços não presenciais, por meio da dinamização das tecnologias disponíveis. 
Entender essa lógica exige transcender os saberes profissionais organizados ao 
longo do trabalho em espaços presenciais e apreender as formas como os docentes 
vão consolidando suas novas práticas. Nesse sentido, pode ser possível, sempre 
que necessário, reestruturar as ações formativas – mesmo que essa condição 
implique superar a crença de que momentos de formação em seminários e palestras 
estanques sejam suficientes (BEHRENS, 2007). 

Organização pedagógica do curso de formação e a equipe formadora 

Compreender o contexto em que foi organizado institucionalmente o projeto é 
elemento importante para aprofundar algumas análises sobre a estrutura 
pedagógica do curso de formação dos professores. Conforme o edital da CAPES 
(2010), a ação é designada como “capacitação” e “atualização” para professores 
aprenderem e desenvolverem novas funções frente a sociedade do conhecimento, 
especificamente, no que se refere ao “uso de tecnologias de comunicação e 
informação voltadas para a gestão, o design, a produção e o uso de ferramentas e 
estruturas instrucionais para a educação a distância nos cursos de graduação do 
ensino superior presencial” (ibidem, p.4). 

Ou seja, a diretriz que se institui é de uma ação pontual, voltada à 
instrumentalização técnica para operacionalização de recursos digitais na oferta de 
disciplinas a distância, ficando clara a intenção de oferecer aos docentes subsídios 
para organizar interfaces e ferramentas em ambientes virtuais. A partir dessas 
orientações, a proposta institucional aprovada para fomento, apresentou os 
seguintes objetivos, alargando a estrita formação para operacionalização técnica dos 
alunos-professores: 

“Ampliar a formação em torno dos princípios norteadores da EAD e suas 
aplicações por meio do uso das modernas tecnologias da comunicação e da 
informação; Propiciar a reflexão em torno das possibilidades e desafios do 
uso das novas tecnologias educacionais em prol da democratização de uma 
educação inclusiva e de qualidade; Ampliar conceitos com relação a 
produção de materiais impressos e midiáticos.” (UNICENTRO, 2010) 

Observa-se, por meio dos objetivos selecionados que o esforço estaria 
concentrado, também, na compreensão do contexto maior em que se desenvolvem 
ações de educação a distância e do impacto das tecnologias da informação e da 



2278

ESUD 2014 – XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 
Florianópolis/SC, 05 – 08 de agosto de 2014 - UNIREDE 

 

8 

comunicação no meio acadêmico. A metodologia adotada foi o desenvolvimento das 
ações formativas em ambiente virtual de aprendizagem e em encontros presenciais.  

Observando as diretrizes operacionais designadas pelo projeto do curso em 
questão, reforça-se os objetivos do projeto de formação de professores para atuação 
na EaD na instituição pesquisada. A instituição conta com programa específico de 
qualificação profissional anual, vinculado à UAB – Universidade Aberta do Brasil, 
conforme o qual “o potencial das tecnologias da comunicação e informação 
representa a possibilidade de auxiliar na reversão das desigualdades sociais 
concretizar uma democracia cognitiva, permitindo a construção individual e coletiva 
de conhecimento, num espaço e tempo determinados, pela promoção profissional de 
um número muito grande de homens e mulheres ligados à educação” (UNICENTRO, 
2012, p.12). Nesse contexto, pretende-se atender a prerrogativa do Plano Nacional 
de Educação (BRASIL, 2010) no que se refere à democratização da educação e 
promoção de melhores condições de vida e de trabalho à população menos 
favorecida pela oferta presencial de escolarização, principalmente no nível 
universitário. 

Percebe-se que esse documento institucional preocupa-se com a formação 
de profissionais para um cenário de desenvolvimento industrial crescente em que há 
necessidade de desencadear habilidades e competências específicas para os 
desafios impostos pela demanda produtiva. Assim, a base pedagógica do projeto 
institucional para EaD se faz a partir das diretrizes da pedagogia das competências. 
Pois, ainda conforme esse documento, “devido às mudanças ocorridas quanto à 
produção e renovação dos saberes e das competências, a sociedade passa a exigir 
maior necessidade de aprender a aprender e construir/produzir conhecimentos” 
(UNICENTRO, 2012, p.13). 

Essa ação de formação continuada desenvolvida em pareceria com a CAPES 
não foge a um panorama menos crítico de formação de professores, ao qual se 
incorre quando não se aprofundam discussões sobre a concepção de educação que 
se pretende desenvolver. Fato esse que implica, geralmente, em ausência de 
clareza, dentre outros aspectos, sobre metodologia que se desenvolverá; isso é 
perceptível na instituição2. Seus objetivos maiores são, de forma anunciada, a 
capacitação para inserção das tecnologias a fim de solucionar um problema 
emergencial que seria a incorporação da educação a distância nos cursos 
presenciais de graduação.  

A perspectiva de uma formação didática para, conforme Pimenta e 
Anastasiou (2002, p.49), “realizar uma ação auto-reflexiva como componente 
integrante da trama de ensinar (e não uma perspectiva externa que analisa e propõe 
práticas de ensinar)” não foi especificamente eleita como referencial para essa 
                                                 
2 A insituição, conforme seu Plano de Desenvolvimento Institucional, observa a concepção gramsciana de escola 
integral (UNICENTRO, 2013). Fato esse que demonstra falta de aderência entre as propostas institucionais. 
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proposta, conforme observa-se na grade programática que foi mais voltada à 
instrumentalização prática. 

Para dar conta de atender aos objetivos e a metodologia proposta, a estrutura 
programática do curso de formação foi direcionada à utilização das TIC na docência, 
especialmente no que se refere à instrumentalização para a educação a distância, 
além de subsidiar a aprendizagem da técnica necessária para operacionalização da 
EaD. Ao passo em que fossem participando da formação, os profissionais deveriam 
produzir suas disciplinas para serem ministradas a distância nos cursos, nesse 
sentido, o curso ocorre, conforme classificação de Zabalza (2004), na concepção de 
formação generalista, mas não de caráter unicamente pedagógico. Segue a 
apresentação da estrutura programática do curso na Tabela 2: 

 
Módulo Objetivo Conteúdos 
 
 
Políticas públicas de EaD e o 
sistema Universidade Aberta do 
Brasil 

 
Apresentar políticas de EaD, 
assim como o sistema UAB, a 
fim de que os participantes se 
aproximem da realidade da 
educação a distância. 

 
Histórico das políticas 
públicas para EaD  no Brasil e 
no mundo 
Referenciais de qualidade em 
EaD. 
Panorama geral e estudos de 
caso 

Produção de material didático e 
avaliação em EaD 

Contextualizar a produção de 
material didático, bem como o 
processo de avaliação em EaD. 

Concepção e produção de 
material didático impresso 
Concepção e produção de 
material didático online 
Direitos autorais no material 
didático 
Avaliação presencial e online 

Direitos autorais Discutir a legislação referente a 
direitos autorais no ambiente 
virtual. 

Lei nº9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998. 
 

Recursos tecnológicos e técnicas 
comportamentais para produção 
de vídeos 

Apresentar técnicas de 
produção de vídeos para 
ambientes virtuais. 

Softwares livres  

Ambientes virtuais de 
aprendizagem e design 
instrucional 
 

 
Elucidar a construção de 
espaços pedagógicos em 
ambientes virtuais. 

Introdução sobre ambiente 
virtual de aprendizagem – 
conceitos e elementos de 
constituição 
Design instrucional de cursos 
on-line. 

 
 
 
 
Planejamento e implementação 
em EaD 

 
 
Acompanhar o processo de 
aprendizagem dos cursistas, 
assim como auxiliar na 
produção do material didático. 
Essa disciplina permeou todas 
as outras etapas. 

Planejamento didático em 
EaD 
Produção de material, meios 
de comunicação e gestão do 
tempo 
Tutoria e docência: 
planejamento e 
desenvolvimento do curso 
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 Avaliação: aprendizagem, 
material didático, tutoria e 
metodologia. 

 Total 134 h 
Tabela 2 - Estrutura programática do curso de formação continuada 

As disciplinas foram desenhadas por profissionais específicos com 
conhecimento aprofundado de cada área, contando-se com tutores a distância para 
apoiar o desenvolvimento das atividades inerentes aos conteúdos trabalhados. 
Havia, ainda, equipe de tutores presenciais para sanar dúvidas referentes ao 
processo de operacionalização da plataforma e construção do material didático 
utilizado nas aulas a distância.  

A escolha dos profissionais que desenvolveriam a formação docente foi um 
dos itens que gerou preocupação no desenvolvimento do curso; os professores 
formadores dos profissionais de ensino aparecem, também, conforme Zabalza 
(2004) como um dilema para a formação continuada. Pois, não é tarefa simples se 
colocar na posição de formador dos pares ou de docentes mais experientes sem 
questionamentos sobre a legitimidade dessa ação formativa. No caso do curso em 
questão esse dilema surgiu com mais impulso nos questionamentos sobre os tutores 
do que sobre professores idealizadores das disciplinas.  

Os professores conteudistas não foram tão questionados, infere-se que 
devido à falta de experiência da maioria dos alunos-professores nas temáticas 
apresentada nos módulos. Enquanto que a ação dos tutores foi, frequentemente, 
discutida principalmente no que se refere à abordagem avaliativa que fizeram da 
produção dos docentes em formação (os tutores foram selecionados por teste 
seletivo interno, nem todos tinham formação em cursos de pós-graduação stricto-
sensu). 

Reafirmou-se, assim, a uma dimensão importante na formação do docente 
universitário: a escolha dos profissionais que desenvolverão a ação educativa 
continuada (ZABALZA, 2004). Escolher a equipe para formação de professores é 
uma tarefa bastante importante que pode garantir ou impedir o sucesso da ação. 
Paredes (2006, p.361), em estudos sobre a questão, menciona que 

 
“Os formadores e/ou tutores têm um papel relevante como facilitadores do 
processo de aprendizagem. Suas funções básicas são: A orientação 
didática para a compreensão e aplicação dos conteúdos abordados e para a 
aquisição de hábitos de estudo (estratégias de cognição e metacognição) e 
de comunicação (incluindo as TIC). A avaliação, como acompanhamento do 
aluno, através da correção de trabalhos. O conselho ou assessoria 
acadêmica. O suporte motivacional.” 

Complementam-se essas competências com as qualidades elucidadas por 
Zabalza (2004, p. 162) sobre a equipe formadora: “capacidade de planejar e 
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administrar programas de formação, incluindo aqueles em que se atribui um papel 
importante aos próprios professores participantes nos programas de formação – em 
resumo: capacidade de diálogo, de observação, de direção de grupos”.  

Quando foram sistematizados os pontos negativos citados pelos professores 
em formação a respeito da equipe formadora, pode-se evidenciar três grupos 
referentes a: 

1. coerência do discurso entre a coordenação, professores e tutores: 
reclamações sobre alguns ruídos entre as informações disseminadas por 
essas estruturas. Quase sempre relacionadas a prazos e datas; 

2. desenho didático do curso: relacionadas à intensidade, eficácia e mesmo 
estética da comunicação pedagógica no ambiente virtual (mais 
especificamente em uma das disciplinas); quantidade de material pedagógico 
e tarefas (consideradas excessivas); redundância de algumas práticas de 
mobilização para discussão; 

3. prática avaliativa: a avaliação das atividades foi desenvolvida pelos tutores a 
distância. Os maiores questionamentos foram acerca dos critérios utilizados, 
uma vez que os cursistas-professores discutiam e comparavam esses 
critérios observando o retorno (feedback) dado às suas atividades. Em alguns 
momentos foi questionada, ainda, a probidade do poder avaliativo dado a 
esses tutores, visto sua experiência profissional e ao nível de sua formação. 

O nível de exigência dos docentes em formação sobre a qualidade da ação 
educativa é bastante alta e que quanto maior a intensidade do diálogo e a clareza 
dos critérios adotados no processo, maior a participação e o envolvimento docente. 
Outra questão observada foi o fato de que os professores em formação, mesmo em 
espaços virtuais, comunicam-se e discutem entre si a organização e os 
encaminhamentos do processo formativo, assim como avaliam de constantemente a 
coordenação, os professores e os tutores. 

É importante, ainda sobre a organização pedagógica, registrar que esse 
processo de formação ofertado, levou em consideração a filosofia e os valores 
escolhidos para a experiência educativa na modalidade a distância da IES. No caso 
da instituição em que trabalho, o modelo da pedagogia das competências é 
mencionado na proposta pedagógica e curricular da ação de formação de docentes 
para a EaD. A filosofia educacional, baseada nesses pilares devido a certa influência 
dos referenciais de qualidade para EaD, gera inúmeras discussões na academia 
devido à sua caracterísitica produtivista, conforme Labra (in DE LA HERRÁN, 2012, 
p.690) o ensino baseado em competências  

“É um tema controverso. Por uma parte, refereir-se às competências parece 
aludir a preparação profissional necessária para o bom desempenho 
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econômico, algo necessário ao contexto social atual []. Por outro lado, 
aludir a competências como organizadoras do ensino parece reduzir o 
caráter complexo da educação e do seu sentido humanista e potencializar 
uma ideia de instituições educativas ligadas a uma demanda comercial.” 

Devido a essa conotação, de que o trabalho com competências se faça no 
âmbito restrito das normatizações e padronizações curriculares para atender à 
demandas educativas específicas que atendem ao capital, é que se faz importante 
frisar a autonomía que a IES possui para direcionar seus processos formativos 
conforme, ou não, com essa tendência. 

Nesse contexto, de situar a EaD conforme as diretrizes nacionais, cada 
instituição tem possibilidade de optar por base conceitual mais conveniente com 
seus anseios e com o projeto pedagógico de seu curso. Pois, o documento prevê 
que cabe à instituição, quanto ao desenho do projeto, dentre outros fatores, 
“estabelecer as bases filosóficas e pedagógicas de seu curso ou programa a 
distância” (BRASIL, 2003, p.7). A massificação e o processo industrial de 
desenvolvimento dos programas podem, também, ser evitados conforme essa 
diretriz. Assim, o cuidado maior, quando se vislumbra uma proposta que se faz 
nesse modelo, é o de não cair nas armadilhas de uma ação linear e acrítica. O que 
pode ser evitado quando se busca um trabalho colaborativo e aberto à superação da 
pura instrumentalização para o desenvolvimento da técnica.  

Conforme Aretio (2000) a educação a distância, por implicar novos contextos 
de produção do conhecimento que inserem conceitos como flexibilização, interação 
e planejamento intencional do professor, acaba se tornando um processo bastante 
complexo e trabalhoso para o docente. O profissional de educação, em contextos de 
EAD, é convidado a reorganizar sua ação profissional e lançar novos olhares sobre 
sua prática.  

Considerações finais 

A organização de ações formativas para docentes, conforme Imbernón (2009, p.74), 
exige “que o professorado assuma ser sujeito da formação, compartindo seus 
significados com a consciência de que somos sujeitos quando nos diferenciamos 
trabalhando juntos e desenvolvendo uma identidade profissional e não como um 
mero instrumento nas mãos de outros”. Ou seja, quanto mais dialógica a proposta, 
mais produtivo será o espaço de formação. 

A sistematização do material final da proposta de formação continuada, 
apresentada nesse relato de experiência, permite que se lance olhar para quatro 
categorias importantes: 

1. Envolvimento dos professores na proposta: houve bastante dificuldade no 
desenvolvimento das atividades propostas nos módulos dentro do prazo 
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estabelecido, tanto, que houve necessidade de se re-ofertar cada um dos módulos 
para os docentes que não as cumpriram numa primeira etapa. Dentre os principais 
motivos para a falta de assiduidade foram elencadas a excessiva carga de tarefas 
referentes, principalmente, à docência e encargos administrativos como reuniões, 
elaboração de relatórios e desenvolvimento de pesquisas individuais. Quanto à 
estrutura do curso, houve, também, questões que não estimularam a participação 
efetiva dos docentes dentre elas a organização, por vezes, descrita como 
instrucionista. O tempo total do curso, que se estendeu durante quase seis meses, 
foi questionado, desvelando uma característica desse grupo de professores que 
seria a demanda por cursos mais curtos e pontuais. 

2. Produção de conceitos sobre TICs e EaD: considerando que o intuito do 
curso de formação tenha sido a instrumentalização para utilização de TICs 
explorando a educação a distância, para inserção dessas nos cursos presenciais, 
para validar a eficácia da proposta é coerente verificar o nível da produção de 
conceitos dos professores-cursistas sobre essas temáticas. Ao fim, verificou-se que 
ainda não houve amadurecimento nem internalização consciente desses conceitos 
pelos professores em formação. Dessa informação decorre a necessidade de 
aprofundar processos de formação continuada para discussão desses fundamentos 
da prática da docência a distância. 

3. Formação didática x formação técnica: Embora a estrutura programática 
organizada para esse curso não tenha privilegiado, especificamente, a formação 
didática dos professores-cursistas, o viés didático foi, explorado ao passo que se 
sugeriu a elaboração de uma disciplina para ser ministrada na modalidade a 
distância quando discutidos fatores relacionados à adequação do conteúdo ao 
tempo dos módulos; à exploração dos recursos de aprendizagem da plataforma; 
instrumentos de avaliação; estavam implícitos referenciais de aplicação da didática e 
exercício da competência pedagógica do docente. 

Observou-se que os profissionais detém pouca ou nenhuma fundamentação 
sobre a organização das práticas pedagógicas no interior do espaço educacional. E, 
conhecer a trajetória das idéias pedagógicas constitui-se elemento de fundamental 
importância para perceber a historicidade dos processos de organização da 
docência na instituição escolar. A alienação sobre a constituição dessa prática é 
fator de negação da construção da própria identidade docente. Pois, uma vez que 
não se entende a estrutura das políticas pedagógicas educacionais, há prejuízos 
para o desenvolvimento da dimensão política do ato de ensinar. 

4. Formação para inovação pedagógica: pode-se inferir que a prática 
pedagógica com a utilização de TICs fez com que os professores ressignificassem 
conceitos sobre seu planejamento, principalmente no que se refere ao 
acompanhamento e avaliação do processo de aprendizagem dos alunos. Esse fato é 
significativo uma vez que se considerou importante o desempenho discente em uma 
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nova perspectiva menos conservadora. A avaliação dos alunos, com base em uma 
posição didática inovadora, considera as diferentes formas de manifestação do 
conhecimento dos alunos. Os recursos disponibilizados pelas plataformas virtuais de 
aprendizagem, por exemplo, trazem contribuições importantes para ampliar o 
alcance de metodologias convencionais. Esse conhecimento agregado à prática dos 
professores cursistas pode ser considerado como um dos pontos positivos da ação 
formativa do projeto TICs. 

Embora, na última década tenha se observado crescente preocupação com a 
formação continuada do docente para o ensino superior, essa dimensão ainda 
carece de pesquisas e ações que minimizem os problemas didático-pedagógicos e 
instrumentais que, por vezes, acometem o exercício da docência. 
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