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Resumo: O artigo resulta de pesquisas realizadas com a finalidade de analisar a identidade 

docente em disciplinas a distância de cursos presenciais considerando principalmente a 

dimensão de formação desses professores. Considerando separadamente as especificidades da 

modalidade de ensino presencial e da modalidade EaD, a metodologia de ensino-

aprendizagem e o perfil dos docentes envolvidos de cada uma, acredita-se que a análise e 

reflexão sobre a formação do professor na convergência de ambas seja relevante, 

principalmente, considerando as recentes alterações na legislação sobre a implantação de 20% 

na modalidade EaD em cursos presenciais, e a expressiva expansão que vem ocorrendo na 

oferta combinada de duas modalidades tão singulares. O percurso investigativo foi orientado 

pela seguinte problematização: Qual o perfil docente dos professores de disciplinas a distância 

em cursos de graduação presenciais? Para isso, realizou-se um estudo bibliográfico e de 

campo, cujo contexto da pesquisa foram os cursos de graduação oferecidos na modalidade 

presencial por uma Instituição de Ensino Superior privada do estado de Santa Catarina. A 

fundamentação teórica do estudo teve como horizonte analítico-interpretativo a dialética. As 

principais conclusões com relação ao objeto de estudo é que além de a maioria concentrar 

maior carga horária em outras atividades profissionais, do que docente, trata-se de 

profissionais com experiência no Ensino Superior, porém, com pouca ou nenhuma 

experiência em disciplinas a distância. Constata-se ainda que em sua maioria possui formação 

até em nível de mestre, tendo obtido o título recentemente, e que já realizaram curso de 

atualização/aperfeiçoamento sobre Educação a Distância. Formaram-se por unanimidade na 

modalidade presencial, isto é, não vivenciaram a experiência como discentes na EaD e não 

tiveram em seu período de formação o contato com docentes desta modalidade para se 

espelhar, o que torna-se um agravante, aliado ao fato de, assim como a grande maioria dos 

professores do país, não terem vivenciado processos de formação específicas para a docência 

em nível superior. 
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Introdução 

 

O primeiro momento de oficialização da possiblidade de oferta de disciplinas na 

modalidade a distância em 20% da carga horária total dos cursos regulares das IES no Brasil 

foi a aprovação da Portaria nº 2.253/2001 (BRASIL, 2001). Passados três anos, a mesma é 

substituída pela Portaria nº 4.059/2004 (BRASIL, 2004), que fica vigente por doze anos, até 

também ser substituída pela Portaria MEC nº 1.134/2016 (BRASIL, 2016).  
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As substituições que ocorreram ao longo do tempo de uma norma pela outra abriram 

as portas para que outros tipos de instituições de ensino, além das universidades e centros 

universitários, pudessem oferecer disciplinas a distância em seus cursos autorizados para 

serem oferecidos de maneira presencial. Vale destacar que a oferta de disciplinas a distância 

em cursos presenciais encontra-se em processo de plena ampliação, principalmente após a 

revogação da Portaria nº 4.059/2004 e a publicação da Portaria nº 1.134/2016, por não haver 

mais, para as IES, a necessidade de aguardar reconhecimento dos cursos para a oferta dos 

20% EaD caso já possua um curso reconhecido.  

Qual a formação docente nas disciplinas a distância em cursos de graduação 

presenciais em uma IES privada? Para responder a questão central, realizou-se um estudo 

bibliográfico e de campo, cujo contexto da pesquisa foram os cursos de graduação oferecidos 

na modalidade presencial por uma Instituição de Ensino Superior privada do estado de Santa 

Catarina. A fundamentação teórica do estudo teve como horizonte analítico-interpretativo a 

dialética. O universo da pesquisa foram 75 (setenta e cinco) professores da graduação da IES 

campo de pesquisa, a partir do qual foi selecionada uma amostra de 17 (dezessete) 

professores, sendo o critério desta seleção atuar como docente de disciplinas ofertadas através 

da EaD nos cursos de graduação presenciais.  

Quanto a organização deste artigo, efetivando a metodologia proposta na investigação, 

os resultados do estudo empírico e da pesquisa documental são apresentados na sequência. 

Inicia-se descrevendo a implantação de 20% das disciplinas a distância, na IES campo de 

pesquisa, no primeiro semestre de 2017. Após isso, a identidade docente, no âmbito da 

formação inicial e continuada, dos envolvidos nessas disciplinas EaD é analisada. E, por fim, 

apresentam-se as considerações finais, onde expõem-se algumas considerações do processo de 

investigação de forma ciente de que o tema investigado não se esgotou. 

 

Disciplinas EaD na IES Campo de Pesquisa 

 

No ano de 2016, no Brasil, ocorre um marco na modalidade de EaD que, 

indispensavelmente, refletiu diretamente no Ensino Superior presencial. Com a revogação da 

Portaria nº 4.059/2004 e a publicação da Portaria nº 1.134/2016, não há mais para as IES a 

necessidade de aguardar reconhecimento dos cursos presenciais para a oferta dos 20% das 

disciplinas a distância, caso já possua, no mínimo, um curso reconhecido. Com isso, assim 

como a maioria das faculdades que cumpriam esse requisito, a IES campo de pesquisa 

implanta, no primeiro semestre de 2017, disciplinas a distância que correspondem aos 20%, 

pertencentes à matriz curricular de todos os seus dez cursos presenciais. Dentro do quadro de 



 

75 docentes que atuam em cursos de graduação e pós-graduação da IES campo de pesquisa, 

encontra-se o objeto de estudo, 17 docentes que além de lecionar nas disciplinas presenciais, 

trabalham também nas disciplinas a distância.  

Com pouco tempo hábil para produzir material diversificado e de qualidade, e com a 

decisão de não produzir cadernos de estudos para a oferta dessas disciplinas EaD, a IES 

conheceu o sistema Sagah
4
, pertencente ao Grupo A Educação

5
 e Hoper, em um dos eventos 

promovidos pela Associação de Mantenedoras Particulares de Ensino de Santa Catarina 

(AMPESC). Além de ter pago um determinado valor na compra da plataforma
6
, remunera 

mensalmente a empresa pela quantidade de acessos/mês. Em contrapartida, além do 

conteúdo
7
, a IES tem o suporte técnico e pedagógico tanto para a criação de disciplinas que 

não estão disponíveis na plataforma quanto para adequações no conteúdo já disponível. 

Assim, a partir de 2017/1 a IES campo de pesquisa passa a ofertar 20% da carga 

horária total de todos os cursos através de disciplinas a distância na plataforma Sagah. De 

acordo com a coordenação acadêmica, o conteúdo oferecido pela plataforma é interativo, 

permitindo que o aluno acesse o conteúdo disponibilizado de forma virtual na plataforma em 

vários formatos (vídeos, exercícios, estudos de casos, desafios, entre outros) a qualquer hora, 

em qualquer lugar. Além disso, disponibiliza biblioteca digital 100% online e gratuita para os 

alunos.  

Além de desenvolver conteúdos que podem ser utilizados de diferentes formas pelas 

IES, a empresa Sagah oferece sistema de avaliação com um banco de dados com milhares de 

questões validadas e categorizadas de acordo com os critérios avaliados nas provas do 

ENADE. Também presta serviços no auxílio às IES nos processos de credenciamento EaD e 

autorização de cursos no MEC, e auxilia na adoção do que chama de metodologias ativas
8
 

através da implementação de qualificação e aperfeiçoamento do corpo docente. De acordo 

com os dados de seu portal, em junho de 2017, a plataforma possuía um total de 64 IES como 

clientes e, dentro deste número, a soma de 152.123 alunos. 

Quanto aos motivos que levaram a IES campo de pesquisa a passar a ofertar, em todos 

os seus dez cursos presenciais, 20% da carga horária total na modalidade EaD a partir de 

2017/1, a direção acadêmica afirma que a principal motivação foi a necessidade de inclusão 
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de tecnologias na metodologia de ensino, no sentido de capacitar o aluno a essa ferramenta. 

Além disso, para a IES, as recentes alterações nas políticas educacionais do MEC, facilitando 

a oferta de disciplinas EaD estariam apontando para a importância de as IES trabalharem 

disciplinas nesta modalidade. A intenção da IES campo de pesquisa neste contexto foi de 

procurar um sistema de ensino diferente que já não fosse ofertado na região para ser, 

conforme a direção acadêmica, “um diferencial” da faculdade. 

Trata-se do modelo híbrido, onde parte do conteúdo da disciplina é oferecida na 

modalidade online, e outra, presencialmente. Na IES campo de pesquisa, nas disciplinas EaD 

os momentos presenciais são utilizados para a correção de atividades aplicadas via plataforma 

com relação a conteúdo de aula anterior, apresentação prévia do conteúdo o qual terá 

atividade a ser corrigida no encontro seguinte e aplicação de avaliações. Já os momentos 

online ocorrem na plataforma, ou seja, principalmente em casa, onde o aluno acessa o 

conteúdo da disciplina EaD através da plataforma Sagah. 

De acordo com a direção acadêmica, essas disciplinas EaD foram oferecidas através 

da metodologia Peer Instruction
9
, uma das possibilidades de metodologias ativas de ensino, 

que Ferreira e Kempner-Moreira (2017, p. 1) afirmam se tratar de “uma metodologia de fácil 

aplicação e com resultados bastante satisfatórios, especialmente se realizados os ajustes 

necessários ao contexto de cada disciplina e a observação dos desafios apresentados.” Este 

modelo segue a lógica da Instrução Programada que se caracteriza por apresentar a disciplina 

em seções breves, testar o estudante após cada seção e condicionar o aluno a estudar sem a 

intervenção direta do professor. (SKINNER, 1972) Nesta metodologia, os alunos comparecem 

aos momentos presenciais não para ter acesso ao conteúdo das aulas expositivas, mas para 

resolver problemas reais. Assim, a aula acontece em casa, ou seja, na plataforma online, e os 

momentos presenciais, na faculdade, são utilizados para a resolução de exercícios e 

problemas. Com esse método busca-se tirar o foco do momento da aprendizagem da 

“transferência de informação”, fazendo com que o aluno busque informações primárias direto 

da fonte (leitura) e depois no encontro presencial em aula discuta com seus colegas.  

Apesar do Sagah ter sido desenvolvido para ser trabalhado de forma fiel à essa 

metodologia, a equipe da IES campo de pesquisa achou mais prudente e estratégico implantar 

o sistema de forma cautelosa, implementando a mudança de cultura aos poucos. Com isso, 

conforme supracitado, no semestre 2017/1 os professores assistentes ainda trabalharam os 

conteúdos em sala, previamente, para conseguinte serem estudados em casa e serem 

realizadas as atividades pela plataforma online.  
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Foram organizadas para cada disciplina três unidades com cinco tópicos cada. O aluno 

teve, assim, 15 aulas online e 4 aulas presenciais ao longo do semestre em cada disciplina 

EaD. Na primeira aula da disciplina deveria ser abordada em sala a unidade 1, contemplando 

os assuntos dos 5 tópicos para depois, quando o aluno acessasse a plataforma virtual tivesse 

uma noção de onde navegar. 

Antes de implantar o sistema aos alunos no semestre de 2017/1, os professores fizeram 

o curso
10

 de metodologias ativas na plataforma Sagah, nos períodos de dezembro de 2016 a 

janeiro de 2017, para praticarem como alunos. Em fevereiro de 2017, os envolvidos 

receberam uma capacitação para uso do Sagah sobre as funcionalidades de uso como 

professores, quando foram capacitados no que diz respeito à interatividade da plataforma 

como o uso de fórum, enquete, recado, criação de conteúdo, entre outros. E ainda antes do 

início do semestre houve uma reunião para alinhar a dinâmica dos encontros, onde fora 

reforçado o que seria o mínimo a ser cumprido em sala.  

O processo de avaliação dessas disciplinas é composto por uma nota da plataforma 

Sagah e mais uma nota de avaliação final realizada em sala de aula no último encontro da 

disciplina. Entre as disciplinas comuns, elegeram-se as disciplinas que não eram de cunho 

técnico na área do curso. Os critérios de seleção dos professores envolvidos foram: as 

disciplinas que lecionam, além da adequação e formação desses. Não foram contratados 

novos professores, os que já lecionavam nas disciplinas presenciais foram convidados a 

conhecer o sistema. Apesar da resistência inicial, nenhum professor declinou o convite.  

Sobre as nomenclaturas para identificação dos profissionais envolvidos, têm-se o 

professor titular e professor assistente. Recentemente foi realizada uma alteração no plano de 

cargos e salários da IES, incluindo a figura do tutor (presencial e a distância). De acordo com 

a direção acadêmica, essa inclusão foi feita pensando em um possível credenciamento para 

ofertar cursos 100% EaD no futuro. Cada coordenador de curso, no semestre letivo 2017/1, 

exerceu o papel de professor titular no curso o qual coordena. É possível que essa decisão 

tenha relação direta com as responsabilidades e atribuições que cada coordenador de curso já 

possuía neste cargo. Conforme Regimento da IES publicado em 2014 (p. 10), entre outras 

atribuições do coordenador de curso constam: Supervisionar e fiscalizar a execução das 

atividades programadas, bem como assiduidade dos professores, tutores e alunos; Exercer as 

demais atribuições ligadas aos processos de ensino-aprendizagem; Manter atualizado o PPC e 

as pastas de relatório dos cursos quanto aos indicadores de qualidade; Distribuir as atividades 

de ensino, iniciação científica e extensão entre seus professores, respeitadas as especialidades 
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e coordenar-lhes as atividades; Realizar o acompanhamento da avaliação docente e de tutores; 

Realizar entrevista com professores que obtiveram avaliações insuficientes.  

É de responsabilidade dos professores titulares, para cada disciplina: Elaborar o plano 

de ensino tendo como referência o plano já utilizado na disciplina quando presencial, 

registrar diariamente no diário de classe os conteúdos, as ações didático-pedagógicas 

ministradas e a frequência dos alunos, gerenciar a aprendizagem dos alunos através dos 

relatórios gerados em tempo real pela plataforma, dar o feedback aos professores assistentes, 

elaborar a avaliação final em conjunto com o professor assistente, calcular as notas dos 

alunos, lançar no sistema de gestão educacional padrão utilizado pela IES e finalizar o diário. 

Além disso, fica em gabinete de trabalho, em datas específicas de dia de aula em que o aluno 

não tem aula presencial com o professor assistente, à disposição dos alunos para dúvidas do 

sistema. Em alguns casos, em disciplinas em que há poucas turmas, o professor titular exerce 

função também de professor assistente. Por ser o professor titular o coordenador de cada 

curso, no caso de coordenar mais de um curso exerce função de professor titular nas 

disciplinas desses cursos também. Já o professor assistente, é aquele que vai para a sala de 

aula uma vez por mês em cada disciplina EaD, executando os encontros presenciais com o 

que o professor titular separou de conteúdo para as unidades de aprendizagem, além de aplicar 

as provas que são elaboradas em conjunto do professor titular. O apoio aos professores 

assistentes é realizado pelo professor titular e o professor titular recebe apoio da direção 

acadêmica. Todos os alunos recebem o apoio do professor titular, tendo prioridade os alunos 

do primeiro e segundo semestres. 

Quanto ao plano de carreira e remuneração hora/aula, não há diferenças em relação ao 

professor da disciplina presencial.
11

 De acordo com a última versão do PDI da IES campo de 

pesquisa, documento norteador de suas atividades do período entre 2015 e 2019, revisado em 

dezembro de 2016, quanto aos critérios de seleção e contratação dos docentes, estes são 

baseados principalmente no art. 66
12

 da Lei nº 9.394/1996 (LDB) e no art. 69
13

 do Decreto nº 

5.773/2006. Sendo assim, a instituição realiza a contratação de profissionais especialistas 

quando a experiência profissional ou no magistério superior for algo reconhecido e valorizado 

junto à comunidade acadêmica, mas dá prioridade para ingresso ou promoção dentro da 

instituição aos professores possuidores de diploma em programas de Mestrado e Doutorado 

reconhecidos pela CAPES/MEC.  
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A avaliação de desempenho de todos os professores da IES é realizada através da 

aplicação de questionários da Comissão Própria de Avaliação (CPA
14

), assim, quanto aos 

professores envolvidos nas disciplinas EaD, apenas os professores titulares foram avaliados 

de maneira formal, pelo fato de somente estes estarem vinculados às disciplinas no diário. A 

avaliação dos professores assistentes, que não executaram função de titular ao mesmo tempo, 

foi realizada no dia a dia através de feedback dos alunos aos professores titulares. 

Agora já com o sistema implantado, os treinamentos e capacitações da plataforma 

Sagah são realizados semestralmente. O próprio fornecedor do sistema envia um calendário 

obrigatório de capacitações à IES para que seja realizado com os profissionais envolvidos. 

A IES campo de pesquisa, na oferta da modalidade EaD, utiliza-se principalmente de 

parcerias com marcas consolidadas no mercado educacional que já possuem uma metodologia 

de ensino e de negócio estruturada, e rentável. Isso, tanto em cursos a distância (Uniasselvi), 

quanto na oferta de disciplinas EaD em seus cursos presenciais de graduação (Plataforma 

Sagah) e na pós-graduação lato sensu (Universidade Estácio de Sá). O que remete ao fato de 

que a IES campo de pesquisa não é a criadora de conteúdo para nenhum de seus cursos e 

disciplinas EaD já que adquire o material didático em pacotes e programas educacionais de 

suas parceiras. Assim, não seria equívoco afirmar que o conteúdo da EaD na IES campo de 

pesquisa, e na maioria das demais IES, é ofertada através da terceirização, e considerando o 

fato de que essas empresas parceiras têm a possibilidade de terceirizar tal atividade, 

poderíamos estar diante da quarteirização
15

, ou terceirização da terceirização. A prática de 

terceirização ganha no ano de 2017 ainda mais força através da Lei nº 13.429 (BRASIL, 

2017) 

 

Identidade Docente nas Disciplinas EaD da IES Privada, campo de pesquisa: Formação 

 

 

Com a revogação da Portaria nº 4.059/2004 (BRASIL, 2004) e a publicação da 

Portaria nº 1.134/2016 (BRASIL, 2016), não havendo mais para as IES a necessidade de 

aguardar reconhecimento dos cursos presenciais para a oferta dos 20% das disciplinas a 

distância, caso já possua no mínimo um curso reconhecido, a IES campo de pesquisa implanta 

no primeiro semestre de 2017 disciplinas a distância em todos os seus dez cursos presenciais.  
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Dentro do quadro de 75 docentes que atuam em cursos de graduação e pós-graduação 

da IES campo de pesquisa, encontra-se 17 professores que além de lecionar nas disciplinas 

presenciais, trabalham também nas disciplinas a distância. Como docente, 71% trabalha 

atualmente apenas na IES campo de pesquisa. Surpreendeu a alta porcentagem de 82% dos 

professores trabalharem maior carga horária em outras atividades profissionais não docentes.  

Além de possíveis implicações que essa realidade possa causar no envolvimento e 

“cumprimento” do professor com o projeto de curso, há também, a possibilidade de falta de 

tempo como obstáculo para a formação continuada e participação nas demais atividades da 

carreira acadêmica. Por outro lado, há também a possibilidade de que essa especificidade de 

jornada dupla profissional do professor reflita positivamente na formação dos alunos que tem 

a chance de um aprendizado mais próximo à realidade do mercado de trabalho. 

Trata-se de profissionais com experiência na Educação Superior presencial, já que a 

maior porcentagem de respostas foi de 29% com experiência de 6 a 9 anos, porém com pouca 

experiência na atuação em disciplinas na modalidade EaD, onde a maior porcentagem foi de 

29% com experiência de apenas 1 ou 2 semestres. Entre os possíveis desafios encontrados 

pelos professores devido à pouca experiência em disciplinas EaD, além da dificuldade de 

adaptação, envolvimento e comprometimento com o PPC, há a necessidade de que o professor 

assistente e o titular consigam trabalhar coletivamente, tenham familiaridade com o sistema 

Sagah e interajam com relativo número de alunos, já que em alguns casos há junção de turmas 

com disciplinas em comum. A média de alunos por turma informada foi de 53%, com o 

número de 30 a 45 alunos, número relativamente alto e condizente a média nacional de 31 a 

50 alunos por turma no contexto EaD.  

Na versão mais recente do PDI da IES campo de pesquisa, 2015-2019 a IES informa 

no documento que há uma grande preocupação em manter no quadro professores que atendam 

aos padrões de qualidade que emanam dos instrumentos de avaliação, no que diz respeito à 

titulação. A grande maioria, 88%, realizou a graduação em IES privada, o que é condizente 

com a realidade da formação docente no ensino superior a nível nacional. 100% dos 

pesquisados concluíram a graduação na modalidade presencial e 24% possuem mais de uma 

graduação.  

Sendo a Especialização lato sensu, titulação mínima exigida na IES para a contratação 

docente, todos os pesquisados possuem ao menos esse nível de formação que assume 

dominantemente forma de aperfeiçoamento e especialização na área (SAVIANI, 2000). Todos 

informaram especializações diferentes, e condizentes às disciplinas o qual lecionam. A grande 

maioria, 82%, realizou a pós-graduação lato sensu numa IES particular. Assim como na 



 

graduação, 100% realizaram a Especialização em modalidade presencial e 23% possuem mais 

de uma Especialização. 

Partindo para a análise da formação dos pesquisados, em nível de pós-graduação 

stricto sensu, é importante destacar o quão é imprescindível este espaço de formação 

acadêmica (SAVIANI, 2000; PIMENTA; ANASTASIOU, 2008) para os professores que 

atuam no Ensino Superior que tem sido uma exigência no processo de avaliação das IES, no 

credenciamento e recredenciamento institucional e de cursos de graduação (INEP, 2015).  

Denominando-se como Faculdade, a IES campo de pesquisa, entre outras 

prerrogativas, não tem, como regra a cumprir, a necessidade de que um número mínimo de 

seu corpo docente tenha pós-graduação stricto sensu, ou seja, professores com título de 

Mestrado ou Doutorado (BRASIL, 1996).  

Por ser um dos critérios de admissão de professores titulares e promoção dos 

professores assistentes na IES campo de pesquisa, a grande maioria já concluiu o Mestrado, 

76% da amostra. Dos que já concluíram ou estão com o Mestrado em andamento, a maioria, 

67%, realizaram ou estão realizando em IES federal, enquanto os outros 33%, em IES 

particular.  

Com relação ao nível de formação dos professores analisados, no que se refere ao 

Doutorado, a porcentagem dos que não têm esse título é ainda maior na comparação com os 

que não são mestres. Apesar de a IES campo de pesquisa se tratar de uma faculdade como 

natureza, e não possuir a exigência de doutores em seu corpo docente, conforme supracitado 

há na IES a preocupação em manter em seu quadro de funcionários, professores com titulação 

que atendam aos padrões de qualidade que emanam dos instrumentos de avaliação. Apenas 

18% possuem Doutorado acadêmico, e os demais, 82%, não possuem.  

Na medida em que se volta a análise para níveis de formação mais altos, 

gradativamente, observa-se um afunilamento no número de professores. Apenas 6% informou 

possuir Pós-Doutorado.  

Devido ao contexto em que estão inseridos como docentes, a formação como alunos 

na modalidade presencial e a inegável importância da qualificação para trabalhar na 

modalidade a distância, os professores foram questionados quanto à realização de algum curso 

de atualização e/ou aperfeiçoamento sobre EaD. Apesar de a Direção acadêmica ter 

informado que 100% dos professores envolvidos na oferta de disciplinas EaD haviam 

participado de cursos de capacitação oferecido pelos desenvolvedores do sistema utilizado 

como plataforma na oferta das disciplinas online, 18% responderam não possuir nenhuma 

capacitação específica quanto a EaD. Há a possibilidade de que esses 18% dos professores, 



 

não reconheceram esses cursos como uma oportunidade de se aperfeiçoar e/ou se atualizar 

sobre a EaD, ou terem considerado que já tinham essas informações.  

 

Considerações Finais 

 

Se cruzadas as histórias das modalidades presencial e a distância, nota-se no passado a 

coexistência de duas formas de ensino que pareciam seguir por caminhos paralelos, no 

entanto, nas últimas décadas têm se aproximado ao ponto de deste encontro nascer uma 

modalidade híbrida de educação que combina, em seu modelo de ensino-aprendizagem, aulas 

presenciais e aulas virtuais intercaladas. Desta integração surgem novos modelos educacionais 

com diferentes denominações (blended learning, ensino híbrido, semipresencial, bimodal, 

ensino misto, etc.) e entre suas possibilidades há a oferta de disciplinas a distância em cursos 

presenciais (20%).  

A publicação da Portaria MEC nº 1.134/2016 trata essa prática com o termo 

“semipresencial”, mantendo a regulamentação da anterior (Portaria nº 4.059/2004) em sua 

maioria, porém, altera no sentido de que, tendo a IES ao menos um único curso credenciado 

para EaD, poderá ofertar disciplinas a distância em todos os demais. Devido à recentidade da 

publicação, não foram encontrados estudos que tratam dos impactos dessa mudança na 

regulamentação no Ensino Superior presencial. 

Considerando que a docência na EaD possui suas singularidades, na sequência, tratou-

se, de forma específica, da profissão professor na EaD. As implicações decorrentes de um 

trabalho desempenhado de modo parcelar e as diferentes nomenclaturas para designar os 

docentes envolvidos, atreladas a condições de trabalho ainda pouco estruturadas e ao 

“protagonismo” dos recursos tecnológicos, tornam a atividade docente ainda mais 

desafiadora.  

A formação de docentes para o Ensino Superior no Brasil não está regulamentada sob 

a forma de um curso específico como nos outros níveis. Assim, a própria experiência que este 

professor vivenciou como aluno no Ensino Superior pode interferir diretamente em seu 

processo de exercício da docência. Fato que se torna um agravante quando se volta atenção 

aos professores pesquisados, já constatou-se que se trata de professores que se formaram por 

unanimidade na modalidade presencial, isto é, não viveram a experiência como discente na 

modalidade EaD, e por isso, não tiveram em seu período de formação o contato com 

professores desta modalidade para se espelhar. 

Quanto a formação dos professores nas disciplinas EAD em cursos de graduação 

presenciais da IES privada, campo de pesquisa, observou-se que possuem relativa alta 



 

formação, onde 76% possuem no mínimo título de mestre e com poucas horas de curso de 

atualização/aperfeiçoamento sobre EaD.  

As limitações deste estudo se enquadram nos aspectos relacionados à realização de 

pesquisa em um único caso, o qual não abrange a realidade estadual e nacional. Assim, deixa-

se como sugestão para novas pesquisas, expandir a investigação sobre a “identidade docente” 

em disciplinas EaD em outras IES nacionais de mesma e/ou diferente organização acadêmica 

e categoria administrativa, considerando principalmente a dimensão de formação desses 

professores, de forma que seja possível a realização de um comparativo. 

Considerando separadamente as especificidades da modalidade de ensino presencial e 

da modalidade EaD, a metodologia de ensino-aprendizagem de cada uma e 

concomitantemente a identidade docente dos envolvidos, acredita-se que a análise sobre a 

formação do professor na convergência de ambas é válida, principalmente levando em conta 

as recentes alterações na legislação sobre a implantação de 20% na modalidade EaD em 

cursos presenciais e que tem influenciado para que a combinação de duas modalidades tão 

singulares sofra expansão. 
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