
Mesa-Redonda 3 – Docência na EaD: 

dificuldades e estratégias práticas

Formadores e EaD -Aprendizagens e 

Desaprendizagens

Maria da Graça Nicoletti Mizukami

Mackenzie/UFSCar

SIED 2012 Simpósio Internacional de 
Educação a Distância - UFSCar



EaD
 modalidade de ensino que ganha força em diferentes contextos,

níveis, formatos e especidades de cursos

 oferece ao formador de professores dois grandes desafios:

I. O de aprender novas formas de pensar processos de ensino e
de aprendizagem

II. O de desaprender práticas de certa forma já cristalizadas em
relação a processos formativos da docência

 Grande parte dos formadores foi socializada e atua em contextos
presenciais.

 A transposição direta de processos de aprendizagem da docência
desenvolvidos em ambientes presenciais para ambientes a
distância é inviável, inadequada e impossível



Via de regra potencializa / possibilita:
a) o protagonismo do formador, mas......

b) o acompanhamento pessoa a pessoa e o registro das 

trajetórias de cada aluno, mas...

c) intervenções tópicas considerando dificuldades de cada 

aluno (dimensão individual) e de cada turma (dimensão 

coletiva), mas....

d) rearranjos de rotas, mas....

e) Processos reflexivos, mas...

Tempo... Aprender a trabalhar em grupo... Paciência..

Estudo.... Tentativas / erros / enfrentamento dos erros...

Avaliação contínua (rotas individuais e rotas coletivas)...

Indicadores de aprendizagem



• Para discutir esses 2 grandes desafios: 

1a, fase - Meu processo formativo inicial (meus 1os. 
contato com tecnologias e mídias em geral

a) Curso de Pedagogia – Tecnologia Educacional –
Behaviorismo  - Instrução Programada.

b) 1971-1974 – Pädagogische Hochschule Heidelberg / 
Alemanha – Setor de Circuito Interno de TV

• Filmagem com câmera

• Mesa de Filmagem

• Edição

 30 anos de ensino presencial formando professores e 
investigando processos de aprendizagem e de 
desenvolvimento profissional da docência.



• Apresentação de análises pessoais de uma formadora de 
professores em novos contextos

• Tais análises são frutos de minha inserção em contextos que 
envolveram experiências formativas diferentes quanto à natureza, 
duração, continuidade e graus de envolvimento.

 Sou atualmente professora iniciante e formadora iniciante e é sob 
essa perspectiva que essa apresentação é realizada.

 2a. Fase - Início dos anos 2000

 Experiência no eproinfo

 PO – PEC/MUN/PUC - Videoconferência – Teleconferência

 Portal dos Profess

 Casos de Ensino e  Aprendizagem a Docência –
www.portaldosprofessores.ufscar.br (2 an  os)

http://www.portaldosprofessores.ufscar.br/


 Programa Casos de Ensino – totalmente a distância 
(chamada universal CNPq)

180 horas – previsão 1 ano, duração 2 anos

Análise de 5 casos

Elaboraçao de um caso de ensino por cada participante

Socialização dos casos elaborados

30 professores de educação infantil e séries iniciais do 
ensino fundamental

Envolveu profissionais de 3 universidades (UFSCar, 
Mackenzie e UNESP) – 10 pesquisadores









































3a. Fase - 2006/2007

Início de novas aprendizagens

Continuidade de desaprendizagens

UAB/UFSCar/Br  Curso de Pedagogia

a) Aluna de curso de especialização da UNIFEI

b) Disciplina introdutória – Educação a distância: Instrumentos e 

Tecnologias

- 3 ofertas (10 polos cada oferta, ofertados de 5 em 5)

- 250 alunos por oferta

- 10 tutores virtuais por oferta

- 10 tutores presenciais



Curso de Pedagogia – disciplina introdutória

EaD: instrumentos e tecnologias

• Iniciandpo a interação

• As tecnologias de informação e comunicação

• Um histórico da EaD no Brasil – concepções e 

tendências

• Educação retratada na mídia

• Explorando espaços não escolares de conhecimento

• Conhecendo alguns pensadores

• Avaliação final



Curso de Pedagogia: Formação de professores de 

educação infantil e de anos iniciais do ensino fundamental

desafios básicos

A) como construir coletivamente um currículo que contemple um perfil de 

profissional necessário para escolas e alunos que temos

B) Como, nessa construção, considerar o que as pesquisas têm 

evidenciado em relação ao como o professor aprende a ensinar e a se 

tornar professor.

C) Como operacionalizar esse currículo em atividades diversas utilizando 

recursos diversos de forma a propiciar a aprendizagem inicial da 

docência.
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Figura 1. Base de Conhecimento para o Ensino (Shulman)







Focos que emergem como importantes para 

enfrentamento imediato:

• A necessidade de uma base de conhecimento sólida e flexível, 

imprescindível para que o formador desempenhe suas funções, 

oportunizando situações / experiências que levem o professor / 

futuro professor a ‘aprender a ensinar’ de diferentes formas para 

diferentes tipos de clientelas e contextos.

• Importância de domínio de conteúdo das diferentes áreas do 

conhecimento (e das formas de construção de conhecimentos)

• Ensinar de novas formas

• Conhecer como se aprende e estruturar situações que contemplem 

tais a compreensão de tais processos.

• Inúmeras formas de representação do conteúdo (só possível com 

profissionais que têm uma base sólida de conhecimentos).

• A necessidade de explicitação de um perfil profissional claro e 

partilhado.



• A pertinência e a necessidade de se construírem estratégias de 

desenvolvimento profissional que não sejam invasivas e que 

permitam objetivação de crenças, valores, teorias pessoais.

• Trabalho coletivo – construção de comunidades de aprendizagem.

• No desenvolvimento de comunidades de professores é importante 

considerar dois tipos de distribuição do conhecimento. 

Uma primeira delas refere-se ao fato de que algumas pessoas 

sabem o que outras não sabem e que o conhecimento coletivo 

ultrapassa o individual. 

Um segundo tipo de distribuição de conhecimento refere-se às 

diferentes maneiras de se conhecer. Aqui, o que se distribui entre 

os participantes são as formas de ler, de colocar questões, de 

realizar julgamentos, de argumentar, de estabelecer relações de 

exemplificar, de representar o conhecimento

• A pertinência e a necessidade de se construírem estratégias de 

desenvolvimento profissional que não sejam invasivas e que 

permitam objetivação de crenças, valores, teorias pessoais.



• A pertinência e a necessidade de se construírem estratégias de 

desenvolvimento profissional que não sejam invasivas e que 

permitam objetivação de crenças, valores, teorias pessoais.

• Trabalho coletivo – construção de comunidades de aprendizagem.

• No desenvolvimento de comunidades de professores é importante 

considerar dois tipos de distribuição do conhecimento. 

Uma primeira delas refere-se ao fato de que algumas pessoas 

sabem o que outras não sabem e que o conhecimento coletivo 

ultrapassa o individual. 

Um segundo tipo de distribuição de conhecimento refere-se às 

diferentes maneiras de se conhecer. Aqui, o que se distribui entre 

os participantes são as formas de ler, de colocar questões, de 

realizar julgamentos, de argumentar, de estabelecer relações de 

exemplificar, de representar o conhecimento



• A pertinência e a necessidade de se construírem estratégias de 

desenvolvimento profissional que não sejam invasivas e que 

permitam objetivação de crenças, valores, teorias pessoais

• Espera-se que o formador crie situações formativas que 

possibilitem, ao longo do processo, construção de atitude/postu 

investigativa (em termos de explicação e tentativaas de superação) 

de aspectos de processos educacionais gerais e específicos.

• A atitude/postura investigativa é uma perspectiva intelectual, uma 

forma de questionar, dar sentido e relacionar o trabalho diário ao 

trabalho de outros e a contextos sociais, históricos, culturais e 

políticos mais amplos (Cochran-Smith, 2003, p. 21). 




