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Todo aquello que aporte a un mejor desempeño del alumno en los Trabajos Prácticos de 

laboratorios favorecerá sin duda la continuidad y el desarrollo de la carrera elegida, especialmente 

cuando es realizado con los alumnos ingresantes a fin de brindarles mayor confianza en las 

actividades a desarrollar.   

Debemos destacar como resultado de la actividad desarrollada en los últimos años, a lo largo 

de todo el cuatrimestre en que se desarrolla la asignatura, de una disminución significativa de 

incidentes, accidentes y rotura de materiales, lo cual resultó de una mayor confianza del alumno, de 

su mejor desempeño en el laboratorio y de las inquietudes de los mismos alumnos para continuar 

profundizando sobre estos temas, en la medida que van desarrollando nuevas áreas del 

conocimiento, según las asignaturas que van cursando. 

Enseñar seguridad es también enseñar química. 
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Formação dos Professores Formadores de Professores a Distância: um Estudo de Caso 

no Curso de Pedagogia da Uab/Unimontes1 

                                                           
1 Na época do estágio pós doutoral eu era professora adjunta da Unimontes, por isso a pesquisa foi 

desenvolvida nesse contexto, em fevereiro de 2013 fui nomeada para o cargo de professora Adjunta I, na 
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília 
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Resumo 
Esta pesquisa resulta do nosso estágio de pós doutoramento e situa no contexto da formação dos 

professores formadores de professores, em cursos ofertados na modalidade de Educação a 

Distância. A pesquisa contempla os temas: formação, saberes, práticas docentes dos formadores de 

professores em cursos de Pedagogia a distância da Universidade Estadual de Montes Claros, o que 

nos possibilitou uma discussão sobre a formação de professores e as possíveis transformações 

socioculturais e pedagógicas nas práticas docentes e na atuação dos formadores em curso ofertado 

na modalidade de EAD. A questão norteadora foi: Qual a percepção dos professores sobre a 

formação que receberam para formar professores por meio do ensino a distância? Que saberes, que 

currículos e que experiências eles possuem, estando na condição de formadores no curso de 

Pedagogia a distância da UAB/Unimontes? A metodologia utilizada privilegiou a abordagem 

qualitativa, o que nos fez optar por entrevistas e análise de conteúdo categorial. Os principais 

achados da pesquisa em relação aos professores entrevistados que atua no curso de Pedagogia a 

distância da UAB/Unimontes foram: temos um professor na faixa etária entre quarenta e cinquenta 

anos na fase de estabilização na carreira. Estes se formaram para atuar na EAD, a maioria em 

cursos de extensão. Todos quando iniciaram o trabalho na UAB/Unimontes já tinham alguma 

experiência com a EAD embora muitos admitam que estão aprendendo ao desenvolver o trabalho. 

Eles são otimistas com relação às novas tecnologias. Acreditamos que a qualificação do trabalho 

docente, na modalidade de EAD, só ocorrerá se o profissional tiver consciência de que essa 

modalidade de ensino não é uma nova roupagem ao ensino presencial e que devemos primar 

constantemente pela busca do essencial para suprir as necessidades diárias do professor formador 

que contempla os saberes, as competências, as práticas docentes e o currículo da formação. 

 

 

Abstract 
This research result of our post doctoral internship and is situated in the context of the 

training teacher in courses offered in the mode of Distance Education, Faculty of Education, and 
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we have chosen the UAB/ Unimontes as investigation space . We understand that the training of 

teachers for the Distance Education presents itself as a possibility to respond to concerns, questions 

and anxieties intellectuals who arising of the experience academic and professional life. The aim 

this research was to analyze the relationships between teacher educators, curriculum, knowledge 

and practices in the process of teacher training in the Course of Pedagogy of UAB/ Unimontes . 

The research covers on the themes: training, professionalism, knowledge, teaching practices of 

teachers who promote the teachers formation for the Pedagogy course distance of Unimontes. This 

enabled us to a discussion of training and possible transformations socio-cultural and in the 

practices pedagogical, well as performance of teachers trainers in the distance education mode. The 

methodology privileged the qualitative approach. It was utilized the following instruments of 

investigation: literature review and interviews oral thematic that was transcribed and textualized. 

We believe that the qualification of teachers' work in the mode of EAD, will only occur if the 

professional become aware that this type of education is not a new guise to-face teaching, but 

should excel by constantly seeking of the essential to meet the needs of day by day of the teacher 

trainer which contemplate human competence, technical and political. Investigate the training of 

teachers who train other teachers in the EAD has provided important reflections on various 

elements that focus on the personal and professional development of the teacher as knowledge, 

teacher identity, professionalization of trainers, the representation about of the knowledge and the 

practices. 

 

 

Introdução 

Este texto resulta de uma pesquisa que se situa no contexto da formação dos professores 
formadores de professores. Escolhemos como espaço de investigação a cidade de Montes Claros, 
Minas Gerais Brasil, uma vez que toda a nossa formação e prática docente se deram nesse contexto, 
de onde surgiram também as inquietações e/ou indagações sobre a formação acadêmica e formação 
docente. As questões norteadoras são: Quem são os professores formadores? Como se formaram 
para atuarem na educação a distância - EAD? Docentes: que saberes, que práticas? Como é 
percebida a formação docente para atuar na formação através da EAD? Quais representações os 
formadores de professores fazem de suas tarefas de formador em EAD? 

Durante o trabalho de pesquisa, envolvemos os professores com o objetivo de refletir sobre a 
formação dos formadores de professores, como eles foram formados, que saberes e experiências 
possuem, esses, que hoje estão na condição de formadores no curso de Pedagogia da 
UAB/Unimontes. Pretendemos, com esse objetivo, responder a situação problema deste trabalho: 
Quem são os professores formadores de professores do curso de Pedagogia da Universidade Aberta 
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do Brasil / Universidade Estadual de Montes Claros (UAB/Unimontes) e como esses se formaram 
para trabalhar com a educação a distância? 

Como percurso metodológico, o método de procedimento utilizado, em todo o trabalho foi a 
pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo. Segundo Manzo (1971:32), a bibliografia pertinente 
oferece meios para definir e resolver não somente problemas já conhecidos, como também explorar 
novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente. O enfoque trabalhado foi o 
quanti-qualitativo, entendendo-o como afirma Laville e Dione que as “perspectivas quantitativas e 
qualitativas não se opõem, e podem até parecer complementares, cada uma ajudando, à sua 
maneira, o pesquisador a cumprir sua tarefa, que é a de extrair as significações essenciais da 
mensagem” (Laville e Dionne, 1999:225). 

Para a análise e interpretação dos dados coletados optamos pela análise de conteúdo 
categorial. Triviños (1987) e Bardin (1997) propõem três etapas básicas no trabalho com a análise 
de conteúdo: pré-análise, descrição analítica e interpretação inferencial. Desenvolvemos toda a 
análise de conteúdo categorial a partir de cinco categorias, respeitando o proposto por Bardin 
(1997). Neste artigo apresentamos as discussões que fizemos sobre o assunto.  

Os sujeitos investigados são 05 (cinco) professoras formadoras, atuantes no curso de 
Pedagogia, especificamente na UAB/UNIMONTES; Ressaltamos que o referido curso estava, no 
segundo semestre de 2009, e contava com professores de várias licenciaturas, contudo, optamos por 
conversar somente com os professores formadores, que são pedagogos.  

O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista não estruturada” (Lakatos, 
1991:80), dando ao entrevistado a liberdade de conduzir a resposta, trabalhando com perguntas 
abertas. O instrumento foi aplicado, depois de prévio agendamento com as professoras. Neste 
trabalho eles serão identificados por letras do nosso alfabeto.  

Investigar a formação de professores que formam outros professores, a partir da EAD, 
proporciona-nos reflexões importantes sobre diversos elementos que incidem sobre o 
desenvolvimento pessoal e profissional do professor, como a identidade docente, e as 
representações sobre os saberes e as práticas.  

 

 
A Educação Aberta  e a Distância  
Conceito 

Vieira (2003), conceitua a Educação Aberta e a Distância como um processo pelo qual 
professores e estudantes buscam a informação, visando à construção do conhecimento, a partir das 
experiências e dos interesses de ambos, em espaços e tempos síncronos e assíncronos, através de 
um sistema de aprendizagem mediado por diferentes meios e formas de comunicação. Assim, na 
EAD a interatividade entre os atores envolvidos é indireta e mediatizada por uma combinação de 
meios tecnológicos e linguagens de comunicação.  
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Ao assumirmos essa conceituação, entendemos que ela tem origem na concepção dialética de 
educação. Sendo assim, a Educação Aberta e a Distância torna-se flexível, adaptando-se ao perfil 
do estudante, considerando suas perspectivas e exigências.  Flexibilizando, também o tempo, o 
lugar, e o trabalho através das redes colaborativas de aprendizagem, onde os integrantes do grupo 
podem se interagirem para atingir um objetivo comum, a construção do conhecimento. A seguir 
discutiremos o papel do professor a partir da nossa opção conceitual. (Vieira, 2003:06) 

 
 

A Formação do Professor para a EAD 
Segundo Teodoro (1992), os professores são profissionais que devem ter uma função 

(re)criadora sistemática, sendo esta a única forma de proceder quando se tem alunos e contextos de 
ensino com características tão diversificadas. Diante disso, a formação dos professores se torna um 
alvo crítico das nossas preocupações; quanto mais plural precisa ser, maior se torna a 
responsabilidade da sua formação. Como diz Nóvoa (1995:12) “Os professores vivem tempos 
difíceis e paradoxais. Apesar das críticas e das desconfianças em relação às suas competências 
profissionais exiges-lhes quase tudo. Temos que ser capazes de pensar a nossa profissão”  

Acreditamos que os professores produzem saberes específicos em seu próprio trabalho, e são 
capazes de deliberar sobre suas próprias práticas. Corroboram essa ideia: Freire (1996), Morin 
(2002), Prett (2005), e outros, que constataram que esses profissionais na prática do ensino a 
distância, também constroem seus saberes, paralelamente ao seu crescimento e desenvolvimento 
atuais. 

Gatti, (2002) afirma que pensar as propostas de formação de professores na modalidade 
educação a distância de várias universidades e programas do governo federal não trouxeram 
condições para sair de discussões sobre "o que aconteceria se..." para o plano das reflexões sobre 
práticas concretas e seus desdobramentos. Com isso, a questão da qualidade desejável para essa 
modalidade formativa, postulada teoricamente, pode enriquecer-se do confronto com as práticas. 

 
Educar e educar-se a distância requer condições muito diferentes da escolarização 

presencial. (...) os educadores envolvidos com os processos de ensino a distância têm que 
redobrar seus cuidados com as linguagens, aprender a trabalhar com multimídia e 
equipamentos especiais, maximizar o uso dos momentos presenciais, desenvolver melhor sua 
interlocução via diferentes canais de comunicação, criando nova sensibilidade para perceber o 
desenvolvimento dos alunos com quem mantêm (...) (Gatti, 2002:05) 
 

Nestas condições, algumas características devem ser asseguradas, nesse processo, para 
garantir uma boa qualidade formativa e para que os alunos tenham direito de usufruí-las em seus 
processos educativos. (Gatti, 2002).  

 
 

Análise e Discussão dos Resultados 
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Analisamos os dados a partir de 05 (cinco) categorias que estabelecemos: categoria 1- perfil 
docente; categoria 2 - formação para atuar em cursos modalidade de EAD; categoria 3 - 
Experiência Profissional; categoria 4 – perspectivas e categoria 5 - formar através das novas 
tecnologias (Machado, 2009) 

Analisando a categoria um, observamos que as cinco professoras compõem um faixa etária 
entre quarenta e cinquenta anos, todas do sexo feminino, graduadas em Pedagogia, nas décadas de 
1980 e 1990. Apenas uma professora não tem formação stricto sensu. Com relação ao tempo de 
docência, no magistério superior, percebemos que estão entre 04 (quatro) e 19 (anos) no ensino 
presencial. Utilizando o esquema explicativo de Huberman (1992) sobre as fases da carreira 
docente, percebemos que a maioria das professoras já passaram da fase de entrada na carreira (1-3 
anos), estando entre a fase de estabilização e consolidação de um repertório pedagógico (4-5 anos) 
e a diversificação/questionamento (7-25 anos).  

Com relação à categoria dois percebemos, a partir dos relatos das professoras entrevistados, 
que a formação para atuar em cursos de EAD se deu por cursos de curta duração (cursos de 
capacitação/aperfeiçoamento) apenas uma delas buscou titulação e desenvolveu pesquisa na área de 
EAD. No que se refere aos saberes, as competências e as práticas dos docentes, nos seus 
depoimentos, as professoras (A, B, C e D) sinalizam para pontos comuns que são demandados aos 
formadores de cursos a distância, tais como: melhor preparação de docentes e discentes para o 
ensino a distância; disciplinas de ambos (alunos e professores), acompanhamento e monitoramento 
do processo de ensino e aprendizagem em tempos e espaços distintos, dentre outros. Fica claro, nas 
narrativas da maioria (A, B, C e E), que elas estão se formando, ao mesmo tempo em que estão 
trabalhando na UAB/Unimontes. Inspiramo-nos em Gauthier (1998) quando sugere que pesquisas 
sobre o saber da ação pedagógica poderiam contribuir para o aperfeiçoamento da prática docente e 
formação de professores. 

Na terceira categoria, observamos que a maioria das professoras entrevistadas percebem 
que a EAD não é uma novidade na universidade, pois todos já haviam vivenciado essa experiência, 
quer seja em programas governamentais quer seja em privados.  Embora já tendo essa experiência, 
elas afirmam estar aprendendo a fazer a EAD no contexto da graduação.  Dizer que o saber dos 
professores é temporal, significa dizer que, ensinar supõe aprender a ensinar. Nessa perspectiva, 
muitos autores já evidenciaram a importância das experiências familiares e escolares anteriores à 
formação inicial. (Tardif, 2002). 

Refletindo sobre a quarta categoria, percebemos que as perspectivas das docentes são 
otimistas em relação à educação a distância, mesmo apontando alguns entraves. O que mais nos 
chamou a atenção foi a falta de formação para atuar na EAD. Dentre as possibilidades apontadas 
observamos como as professoras apostam na qualidade do curso de Pedagogia da UAB/Unimontes, 
e em projeto de formação que lhes garantam condições de compreensão e atuação em diferentes 
fases do processo de organização dos cursos. 
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A última categoria, nos fez refletir sobre a clareza que a professora D, têm quando afirma 
que trabalhar com a EAD e suas tecnologias é atender as estratégias neoliberais, e que, tendo 
consciência disso, podemos fazer uma educação de qualidade na modalidade da educação a 
distância. Evidenciamos que as professoras formadoras estão se preparando para atuar em EAD, 
porém em vários momentos das narrativas, estabelecem comparações com a educação presencial, o 
que nos fez perceber que a maioria pensa a EAD a partir da sua realidade na educação presencial. 
Algumas dessas professoras ainda não construíram uma cultura da EAD. 

Sabemos que a complexidade de organização dos cursos a distância exige a atuação em 
equipes envolvidas no processo. Percebemos também que e as competências necessárias a um 
professor, dessa modalidade são tantas, que não se pode pensar na sua atuação isolada. Ele se 
transforma, segundo Belloni (2001), de um professor com identidade individual para uma 
identidade coletiva chamada “professor”.   

 
 

Considerações Finais 
Novos papéis para professores e alunos são desejados no momento social em que nos 

encontramos. Observamos na professoras entrevistadas que elas têm um saber construído sobre o 
ser formador de professores. Em relação a EAD têm uma percepção sobre as necessidades de se 
consolidar uma nova postura para se fazer professor nessa modalidade de ensino. Elas percebem 
que essa nova postura gera novos paradigmas sobre a formação e os saberes docentes. A partir das 
vivências experienciadas por essas professoras, acreditamos que elas passarão a conceber a EAD, 
sem necessariamente, estabelecerem comparações com a educação ofertada na modalidade 
presencial.  

A pesquisadora ousou definir o “bom professor” como aquele que tem como eixo de suas 
ações os saberes, o aprendizado, a pesquisa, os fazeres e as experiências e que, desse modo, torna-
se o elemento imprescindível à transformação do aluno. Por isso, a formação desse professor não 
pode ser uma lista de aquisições lineares, cuja soma equivale ao todo. É necessário compreender a 
formação docente como um conjunto de tarefas complexas, que exija saberes experimentais, que 
valorize atitudes e forma para a globalidade do ofício de ensinar, significando mais do que a soma 
de competências múltiplas, construídas a partir de uma postura reflexiva. Assim, as professoras 
entrevistadas assumirão uma identidade de professor profissional reflexivo para a educação a 
distância, ou seja, “um bom professor” 
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