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Resumen 
La presente comunicación se refiere a la formación continua de los profesores 
universitarios que están siendo entrenados para la educación a distancia (EAD) y el uso 
de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el sistema de la Universidad 
Abierta de Brasil (UAB). Se trata de una investigación cualitativa que tiene como 
objetivo analizar las acciones de formación para la educación a distancia y las TIC en la 
Institución Federal de Educación Superior (CAED-UFMG) miembro del sistema de la 
UAB con el fin de identificar las representaciones de los profesores acerca de sus 
necesidades y la relación de la educación a distancia como parte de las tareas 
docentes. El corpus de estudio consistió de documentos del proyecto de formación 
hecho en la institución en los años 2015 y de información de los maestros, que 
aceptaron participar en la entrevista sobre el tema. Se utilizaron las herramientas de 
análisis de discurso para investigar los elementos constitutivos del objeto de 
investigación. En conclusión, hay que destacar que las acciones de formación hechas 
para la educación a distancia para los profesores han sido bien evaluado por los 
participantes. La mayoría de los profesores consideran importante ofrecer este tipo de 
actividad, dada la necesidad de comprensión de los aspectos técnicos y reflexiones 
sobre el uso pedagógico de las TIC; sin embargo, les resulta difícil conciliar la 
participación en este tipo de curso de capacitación con otras tareas académicas. 
 
Resumo 
A presente comunicação aborda a formação continuada dos docentes do ensino 
superior que estão se capacitando para a educação a distancia (EAD) e a utilização das 
tecnologias da informação e comunicação (TIC´s) no âmbito do sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB). Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa que tem por 
objetivo analisar as ações para EAD e TIC´s de uma Instituição Federal de Ensino 
Superior (CAED-UFMG) integrante do sistema UAB, buscando identificar as 
representações dos professores acerca das suas necessidades de formação e da relação 
da EAD como parte das atribuições docentes. O corpus do estudo constituiu-se de 
documentos sobre o projeto de formação da Instituição no ano de 2015 e de 
informações dos profesores que aceitaram participar da entrevista sobre o tema. 
Foram utilizadas as ferramentas da análise do discurso para investigar os elementos 
constitutivos do objeto de pesquisa. Como conclusão, vale destacar que as ações de 
capacitação para EAD planejadas pela institução para os docentes foram bem 
avaliadas e que a maioria dos profesores considera importante a oferta desse tipo de 
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atividade, tendo em vista a necessidade de compreensão tanto de aspectos técnicos 
quanto de reflexões acerca da utilização pedagógica das TIC´s; porém, sentem 
dificuldade em conciliar a participação em tais cursos de formação com as demais 
tarefas acadêmicas. 
 

Introdução 

Neste artigo analisa-se a capacitação realizada na perspectiva de formação continuada 

para a educação a distancia (EAD) e a utilização das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC´s) no âmbito do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

voltadas aos docentes do ensino superior. Considerando o contínuo avanço das TIC´s, 

no contexto dos sistemas educacionais, há uma crescente demanda por ações de 

formação e renovação nas metodologias de ensino na busca de soluções criativas para 

os problemas relacionados as novas formas de aprender e ensinar na 

contemporaneidade. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa que tem por 

objetivo analisar as ações de capacitação para EAD e TIC´s de uma Instituição Federal 

de Ensino Superior (CAED-UFMG-Brasil) integrante do sistema UAB, buscando 

identificar as representações dos professores acerca das suas necessidades de 

formação e da relação da EAD como parte das atribuições docentes na universidade. O 

corpus do estudo constituiu-se de documentos e informações sobre o projeto de 

capacitação e formação continuada desta instituição no ano de 2015, bem como de 

professores participantes das atividades de capacitação que prontamente aceitaram 

participar de uma entrevista sobre o tema. Foram utilizadas as ferramentas da análise 

do discurso como forma de investigar criticamente os elementos constitutivos do 

objeto de pesquisa. A conclusão dessa investigação destaca que as ações de 

capacitação para EAD, planejadas para os docentes, foram executadas e bem avaliadas 

pelos participantes. A maioria dos professores considera importante a oferta desse 

tipo de atividade, tendo em vista a necessidade de compreensão tanto de aspectos 

técnicos quanto de reflexões acerca da utilização pedagógica das TIC´s; porém, sentem 

dificuldade em conciliar a participação em tais cursos com as demais tarefas 

acadêmicas. 

 

Marco teórico 
O papel da educação passa por um momento de redefinições e transformações sob a 

égide dos princípios da globalização nos quais o paradigma educacional busca atender 

as novas demandas sociais geradas por uma concepção de sociedade que Castells 

(1999) definiu como a sociedade globalizada e em rede. O Governo Brasileiro, a partir 

do Decreto 5.800/2006, implantou o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), o 

qual tem se responsabilizado por uma ação massiva de formação inicial e continuada 

de professores. O alcance das políticas públicas efetivadas por esse programa UAB é 

evidenciado na busca pela democratização do ensino superior público e na formação 

de professores nas áreas prioritárias. No entanto, a formação de professores realizada 

na modalidade a distância por meio da UAB apresenta uma série de entraves para que 

se efetive enquanto possibilidade de democratização do ensino superior público. 
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Neste sentido, o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) estabeleceu as 

orientações e parâmetros de financiamento no fomento das ações que visam 

desenvolver e qualificar os professores, tutores e equipes técnicas para atuar nos 

cursos de Educação a Distância (EAD), desde que cada universidade elabore sua 

proposta de acordo com suas especificidades e demandas seguindo, por conseguinte, 

suas concepções pedagógicas. 

As universidades integrantes do sistema UAB apresentaram propostas de capacitação 

em EAD a uma chamada pública promovida pela Diretoria de Educação a Distância da 

CAPES através do Programa Anual de Capacitação Continuada (PACC).  

Nesse contexto da docência, cada vez mais o professor necessita participar de cursos, 

assessorias, orientações e capacitações para atuar em cursos EAD principalmente os 

virtuais (Moran, 2016). A capacitação é uma oportunidade para ampliar o debate 

pedagógico e a melhoria no planejamento das aulas e na produção de materiais 

didáticos. Este aspecto foi considerado pelo Centro de Apoio à Educação a Distância 

(CAED) da UFMG para elaboração das capacitações em EAD nessa instituição bem 

como abordar o reconhecimento de modelos de ensino a distância baseados nas TIC´s 

e o conceito de aprendizagem em rede para criar estratégias educativas diferenciadas 

do ponto de vista das interações entre professores e alunos. No programa de 

capacitações da instituição investigada, no ano de 2015, foram realizados seminários 

como, por exemplo, o PromovEaD e também foram ofertados cursos e oficinas 

específicas para professores e tutores, oportunizando espaços de produção para 

complementar a formação no uso específico de alguns softwares e na produção de 

materiais didáticos para as disciplinas dos mesmos. 

Sobre a prática e a formação do educador vale lembrar a afirmação de Valente e 

Bustamante (2009) pois é no processo de reflexão sobre a ação, principalmente em 

programas de formação continuada de professores, que a teoria ganha outro 

significado, ao mesmo tempo em que esclarece os questionamentos sobre a prática, 

desperta para outras maneiras de interpretá-las. Os conhecimentos teóricos e práticos 

se articulam de tal modo que um passa a alimentar o outro, possibilitando ao 

educador a compreensão do conhecimento construído na prática. 

 

Metodologia 
A metodologia utilizada na pesquisa, de natureza qualitativa e interpretativa (Bogdan; 

Biklen, 1994, p.48), ´tem a finalidade de analisar as representações dos professores, 
destacando tanto os referenciais teórico-metodológicos quanto a estrutura de coleta 
de informações, as estratégias e os recursos que foram utilizados`. O método da 

investigação adotado possibilita questionar os sujeitos com o intuito de conhecer o 

que experimentam, o modo como interpretam suas experiências e como organizam o 

mundo social em que vivem. Dois fatores, presentes nesta pesquisa, são caracterizados 

por Bogdan e Biklen (1994, p. 48-51) como uma pesquisa qualitativa: a investigação é 
descritiva, pois as informações foram analisadas a partir de dados obtidos em 

depoimentos, análise de documentos e relatórios e o significado que os sujeitos 

atribuem ao processo vivido que constitui parte fundamental da investigação.  
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A opção pela entrevista semiestruturada foi devido ao seu caráter aberto, ou seja, o 

entrevistado respondia as perguntas dentro de sua concepção e quando, ao falar 

livremente, desviava do assunto, o pesquisador voltava com questões focadas no 

objeto da investigação. Na tentativa de articular uma proposta metodológica, a 

inspiração surgiu dos construtos teóricos da abordagem sociocultural e dos princípios 

indicados pelos estudos da linguagem, principalmente a elaboração de Bakhtin (1995) 

em sua teoria da enunciação.  

Nesta pesquisa partiu-se do pressuposto de que há relação entre as representações 

que os professores têm acerca do conhecimento e os procedimentos de ensinar e 

avaliar por eles adotados. Assim, valoriza-se suas histórias de vida, os saberes 

construídos em suas trajetórias escolares e outras relações estabelecidas, com colegas 

e com as ferramentas de trabalho, com alunos e com os saberes provenientes da 

própria experiência.   

 

Resultados 
Os professores que participaram das capacitações em EAD responderam sobre o 

motivo que os levaram a cursá-las destacando a necessidade de aprender a usar as 

tecnologias educativas na docência por reconhecerem a importância da EAD e das 

TIC´s. Estes docentes afirmaram que o uso de tecnologias em sua prática pedagógica 

com o auxílio das capacitações são fundamentais para a efetiva participação no ensino 

e aprendizagem de seus alunos. Nesta perspectiva, é possível inferir que os docentes 

buscam a capacitação como uma forma de familiarização com os conceitos e os 

recursos dos AVA´s como também com as metodologias e as possibilidades 

pedagógicas da utilização das TIC´s no contexto das suas disciplinas. 

A maioria dos professores afirmou estar contemplado pelas atividades ofertadas no 

CAED demonstrando o interesse pelo permanente aperfeiçoamento de suas práticas 

em tempos de constantes inovações tecnológicas. 

Os participantes desta pesquisa afirmam que passaram a utilizar o AVA MOODLE para 

além da postagem de atividades avaliativas e, segundo relatos, têm elaborado 

materiais didáticos, alguns objetos de aprendizagem e tutoriais on-line que auxiliam na 

explicação dos conteúdos específicos. Outros relataram utilizar a prática de atividades 

de EAD dentro de disciplinas presenciais. Isto sugere que, dependendo do nível de 

conhecimento do professor em relação ao uso dos AVA´s, emergem diferentes 

representações sobre EAD e TIC´s na rotina acadêmica. De todo modo, fica evidente 

que as capacitações para EAD propiciam uma reconstrução dos significados que 

sustentam os processos de ensino e aprendizagem dos professores e das implicações 

pedagógicas no ensino superior decorrentes desses processos. 

 

Considerações finais 

A análise das capacitações para EAD realizada neste estudo possibilitou identificar as 

representações mais marcantes dos professores quanto as suas necessidades de 
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formação, demandas, níveis de envolvimento nessa modalidade de ensino e a relação 

da EAD como parte das atribuições docentes.  

A instituição pesquisada, em conformidade com seu projeto pedagógico, tem 

elaborado propostas de capacitações para EAD ofertando formações específicas para 

tratar de questões relativas ao uso dos AVA´s, ao uso de tecnologias de comunicação 

disponíveis por meio da internet, bem como formações que tratam das possibilidades 

de interação e interatividade, da concepção de avaliação e do acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos.  

Sobre as TIC´s, os principais desafios são: conciliar qualidade, garantir acesso 

democrático, interiorização, internacionalização e consolidação das inúmeras 

informações sobre estudos de EaD. 

Verifica-se a necessidade de atualização contínua dos programas da instituição 

investigada para o atendimento das particularidades da EAD e das TIC´s bem como das 

futuras capacitações. 
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