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Eixo temático: Políticas e gestão da Educação Superior 

 

Resumo: Este texto é um recorte de ampla investigação sobre as políticas de expansão da 

educação superior no Brasil após a LDB/1996 (OBEDUC 2012-2017), com foco na 

modalidade da educação a distância (EaD). Uma dimensão desta pesquisa tem por objeto de 

estudo as repercussões da sequencia de portarias ministeriais que, nos anos de 2001, 2004 e 

2016, abriram as portas dos cursos presenciais para a oferta de disciplinas a distância. Nos 

relatos de investigação, levantados por meio de pesquisa bibliográfica, as discussões mais 

polêmicas giravam em torno da necessidade de se oferecerem cursos de qualidade nesta 

modalidade educacional híbrida. Entretanto, constatamos que menos atenção era dada aos 

docentes que ministravam/discentes que assistiam essas disciplinas. Quem são esses atores? 

Como se desenvolve a docência universitária na EaD? Como eles são preparados (eles são?) 

para a inserção dessas disciplinas nos cursos presenciais? Quais são as principais questões que 

vêm sendo levantadas sobre o trabalho docente/engajamento discente na EaD? Tendo como 

foco a questão da docência universitária vista pelos seus principais atores, com base na 

definição de Cabrito sobre regulação, procuramos dar uma primeira resposta às questões 

acima formuladas a partir dos resultados da pesquisa bibliográfica, optando, em seguida, por 

discutir as questões da docência universitária em EaD vivenciadas no cotidiano de uma 

instituição privada, tendo em vista sua política institucional. Trata-se da análise da disciplina 

de Metodologia da Pesquisa, oferecida em 2014 e 2015, que tiveram um registro bastante 

completo referente a: condições institucionais, metodologia adotada pelo docente, perfil dos 

estudantes, conteúdo dos fóruns de discussão e avaliações do curso. Sintetizando os resultados 

encontrados constatou-se a necessidade de enfrentar os seguintes desafios: a falta de 

preparação tanto do docente como dos estudantes para esta nova alternativa de ensino; a 

precarização do trabalho do docente no que se refere à sobrecarga de horas não computadas 

tendo em vista o elevado número de estudantes nas turmas, algumas vezes sem tutoria; o 

trabalho da tutoria, avaliada pelos estudantes como um elemento essencial para o sucesso da 

EaD mas não reconhecido como docente com seus direitos trabalhistas, sendo caracterizado 

como um “profissional da educação” até pelo último marco regulatório do Conselho Nacional 

de Educação em 2016. Estas questões são relevantes na medida em que, pelos microdados dos 

censos da educação superior do INEP, a oferta de disciplinas semipresenciais atingia 11.542 

cursos em 2016, representando cerca do dobro do total de 5.587 cursos em 2010 (107% de 

variação). 

 

Palavras – chave: educação superior; docência universitária; educação a distância; 

modalidade híbrida de ensino; políticas e gestão institucional. 
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Entrelaçar pesquisas foi um grande desafio na elaboração deste texto. A questão da 

docência universitária na modalidade da educação a distância (EaD) tem sido objeto de estudo 

desde sua inserção no sistema de educação superior brasileira na medida em que a tradicional 

função do professor passa a ser desempenhada por uma equipe configurando o que Mill 

(2014) denomina polidocência.  

Pesquisas relacionadas a esta mudança da função de docência têm incidido fortemente 

nos modelos de educação a distância adotados pelas instituições de educação superior, 

principalmente no que se refere à Universidade Aberta do Brasil - UAB (ELOSO, MILL, 

2018; SEGENREICH, 2015a). Outras vertentes de pesquisa acrescentam diferentes 

perspectivas e cenários. A inserção de disciplinas a distância em cursos presenciais a partir de 

2001, mediante portaria ministerial, foi configurada por Segenreich (2006) como “invasão 

silenciosa dos 20%”, na medida em que foi a porta de entrada da rede privada de ensino 

superior na EaD  e não se dispunha de dados estatísticos relevantes sobre essas iniciativas 

institucionais até 2010. A relevância de abordar esta situação de estudo está retratada nos 

microdados disponibilizados a partir desse ano pelo INEP e retratados na Tabela 1. 

 

TABELA 1: Crescimento da oferta acumulada de cursos de graduação por modalidade – 2010 a 2016 

Cursos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variação  

2010 -  2016 

Presenciais 28577 29376 30718 30791 31513 32028 32665 14% 

Com disciplinas 

semipresenciais 

5587 6177 6724 7542 9027 9990 11542 107% 

Sem disciplinas 

semipresenciais 

22990 23199 23994 23249 22486 22038 21123 -8% 

A Distância 930 1044 1148 1258 1364 1473 1662 79% 

Total de Cursos 29507 30420 31866 32049 32877 33501 34327 16% 

Fonte: Microdados do INEP, 2017  apud Villela e Segenreich, 2018 

  

 O crescimento de 107% dos cursos com disciplinas semipresenciais no período 2010-

2016, totalizando mais da metade (11.542) do total de cursos de graduação sem disciplinas 

presenciais em 2016, dá uma medida de grandeza sobre o número de docentes e estudantes 

envolvidos como atores nestes cursos. Dados sobre a categoria administrativa  apontam  que 

as instituições privadas detinham do 95% do universo total de cursos presenciais . Quanto à 

organização acadêmica as universidades dominavam em 2016 com 42% dos cursos 

oferecidos, seguidas cada vez mais de perto pelas faculdades e centros universitários.   

Outra dimensão importante de pesquisa que vem tomando espaço na discussão 

acadêmica  se refere ao engajamento dos docentes que ministram/discentes que assistem essas 

disciplinas. Segundo Costa et al (2018, p.4) engajamento acadêmico, em termos amplos, pode 

ser analisado por meio de duas perspectivas: “a primeira com foco nos estudantes 



 
 

(engajamento acadêmico estudantil) e a segunda com foco nas instituições de ensino 

(engajamento acadêmico institucional)”. As duas vertentes dessa pesquisa se propõem a 

ampliar o escopo da discussão sobre evasão/permanência e tem muitos pontos de interface 

com a EaD.  

Na organização do texto a primeira parte tem como foco a docência universitária na 

EaD, seguida  de uma análise mais aprofundada sobre a questão da tutoria e da 

evasão/permanência. Finalmente, no sentido de levantar pistas que congreguem contribuições 

sobre estas perspectivas de estudo é apresentado um breve relato comparativo de duas 

experiências vividas em disciplinas de graduação a distância ministradas em uma 

universidade privada confessional do Rio de Janeiro nos anos de 2014 e 2015. 

 

A docência universitária nas disciplinas EaD em cursos presenciais 

 

nstitucionalizada pelo artigo 80 da LDBEN de 1996, a educação a distância ficou nove 

anos aguardando sua regulamentação geral, aprovada finalmente em dezembro de 2005. 

Entretanto, antes de sua aprovação, duas simples portarias ministeriais (BRASIL, 2001, 2004) 

abririam as portas para a adoção da EaD em cursos presenciais. Vários estudos sobre esses 

marcos regulatórios foram realizados utilizando a abordagem do ciclo de políticas formulado 

por Stephen Ball e Richard Bowe, apresentado por Mainardes (2006), no que se refere à 

construção do texto político, em sequência à análise das influências internacionais. Quando 

foi baixada uma nova portaria sobre o assunto (BRASIL, 2016), mais uma vez aprovada antes 

da nova regulamentação da EaD aprovada no ano seguinte, voltou-se à análise da construção 

do texto político, comparando as duas últimas portarias, como mostra o Quadro 1. 

 

QUADRO 1 –Mudanças introduzidas pela Portaria 1.134/2016 na legislação anterior 

Portaria 4.059/2004 Portaria 1.134/2016 

Art. 1º As instituições de ensino superior do sistema 

federal de ensino poderão introduzir, na organização 

pedagógica e curricular de seus cursos superiores 

reconhecidos,  

Art. 1º As instituições de ensino superior que 

possuam pelo menos um curso de graduação 

reconhecido poderão introduzir, na organização 

pedagógica e curricular de seus  

a oferta de disciplinas integrantes do currículo que 

utilizem modalidade semi-presencial, 

cursos de graduação presenciais regularmente 

autorizados, a oferta de disciplinas na modalidade 

a distância. 

Art.2º A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior (1º) deverá incluir métodos e práticas de ensino-

aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e comunicação para a 

realização dos objetivos pedagógicos bem como prever encontros presenciais e atividades de tutoria. 

Parágrafo único. Para os fins desta portaria, entende-se que a tutoria das disciplinas ofertadas  

na modalidade semi-presencial implica na existência 
de docentes qualificados em nível compatível ao 

previsto no projeto pedagógico do curso, com carga 

horária específica para os momentos presenciais e 

os momentos a distância. 

na modalidade a distância implica na existência 
de profissionais da educação com formação na 

área do curso e qualificados em nível compatível 

ao previsto no projeto pedagógico. 

Fonte: Segenreich e ViIlela (2018) 



 
 

 

De modo geral a portaria de outubro de 2016, a exemplo das anteriores, facilita ainda 

mais a abertura para oferta de disciplinas semipresenciais, na modalidade a distância, 

principalmente na rede privada. Coincidentemente, em trabalho apresentado no início deste 

mesmo ano (SEGENREICH, PINTO, VILLELA, 2016) havia sido feita uma crítica à 

utilização dos 20% como uma forma de sobrevivência financeira defendida publicamente por 

alguns gestores de IES privadas com fins lucrativos.  

Para a análise da docência universitária dois pontos merecem destaque no Quadro 1: 

(a) ao prescrever, no artigo 2, do uso de “métodos e práticas de ensino-aprendizagem que 

incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e comunicação para a realização 

dos objetivos pedagógicos” nada comenta sobre a qualificação do corpo docente para tal; e, 

(b) o rebaixamento da função de tutoria de docentes qualificados com carga horária específica 

para os momentos presenciais e os momentos a distância para profissionais da educação 

simplesmente com formação na área do curso. 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o corpo docente existente nos cursos presenciais 

não tem, na maioria das vezes, qualificação para ministrar esta nova modalidade educacional. 

Em muitos casos, houve transposição do ensino presencial para a EaD sem que houvesse um 

planejamento de como seria a gestão acadêmica destes cursos, seja pelo professor, seja pela 

instituição. Segundo Vieira (2012), além das dimensões de domínio tecnológico e método, a 

habilidade de gerenciar o tempo aparece como uma terceira dimensão na qualificação do 

professor para EaD, que vem sido ignorada. A separação temporal e espacial, o 

relacionamento com a equipe de EaD e alunos e a própria preparação do material didático são 

desafios que precisam ser enfrentados e para os quais o docente universitário não está 

preparado, não é preparado pela IES ou é preparado de uma forma aligeirada
2
. Como 

resultado, o docente resiste em participar deste tipo de curso como mostrou a investigação 

desenvolvida por Alcântara (2006) para analisar a implantação das disciplinas distância, em 

2005, em uma universidade privada filantrópica do Rio de Janeiro. Na entrevista com o reitor, 

ao ser indagado sobre os possíveis entraves para essa implantação, aprovada desde 2001, ele 

declarou: “naquele momento a resistência do corpo docente era maior ainda”. Ele atribuiu a 

resistência oferecida, principalmente pelo quadro docente e alguns setores do quadro diretivo, 

à falta de conhecimento sobre a modalidade de EAD, à resistência ao novo e ao receio de 

perda de carga-horária. Para o reitor, a adoção dessa Portaria, tinha duas finalidades: “a 

economia que poderá vir a ser gerada para a instituição e principalmente o estímulo à 

                                                             
2 Várias IES públicas e privadas, como a Universidade Federal de Mato Grosso e a PUC do Paraná, por exemplo,  

desenvolveram projetos de pesquisa seguidos de um  programa de implantação das disciplinas EaD  sem ser em 

função das portarias ministeriais e envolvendo toda a comunidade acadêmica. 



 
 

utilização das novas tecnologias pelo corpo discente e docente da instituição”. No primeiro 

semestre de 2005, a universidade passou a oferecer, de forma opcional, as disciplinas do 

Núcleo Integrador na modalidade semipresencial. Os professores não foram estimulados, em 

termos de qualificação para as novas atividades. Por outro lado, houve realmente perda de 

carga horária como atesta este coordenador de curso: “por conta de saírem alunos que 

optaram pela EaD, diminuía o número de alunos do presencial [...] teve perda de carga horária 

[...] até eu perdi carga horária.” (ALCANTARA, 2007, p.85/86). Na rede pública, outro tipo 

de problema surge a partir da criação da Universidade Aberta do Brasil por meio de uma 

proposta de adesão, sob forma de convocação com contrapartida de benefícios de aumento de 

pessoal. Os professores das IES passam a atuar em EaD mediante uma remuneração extra, 

ficando sobrecarregados com a nova carga horária de trabalho e gerando o que se tem 

definido como intensificação e  precarização do trabalho docente no que diz respeito à tutoria.  

Entretanto, os estudos das práticas institucionais de docência universitária que se 

pautam pela abertura dos 20% carecem de informações sobre a concepção de tutoria, seja 

virtual ou presencial.  

 

A questão ainda em aberto da tutoria 

 

Múltiplas são as experiências de EaD no Brasil e também são múltiplos os papéis 

assumidos pelos tutores tanto nos cursos a distância credenciados pelo MEC como nas 

disciplinas inseridas a partir da abertura das portarias ministeriais. Sete pesquisas de campo 

sobre tutoria geraram dissertações de mestrado como produto dos projetos desenvolvidos 

junto ao grupo do Rio de Janeiro envolvido com a temática da educação a distância  no 

Universitas/BR, entre 2005 e 2015. Destacamos três que contribuíram com análises de caso 

institucionais desenvolvidos a partir da realidade de 2005, 2010 e 2014 e voltadas 

especificamente à experiência dos 20%. 

A primeira delas é a própria pesquisa de Alcântara (2006), acima mencionada, pelo 

acesso a documentos institucionais e aplicação de questionários especificamente elaborados 

para o corpo discente. No seu relato é descrito com detalhes o modelo utilizado, com as 

seguintes características: (a) divisão dentre momentos presenciais (sábados) e virtuais  

plataforma da instituição; (b) material impresso desenvolvido por uma equipe 

multiprofissional; (c) monitoria não presencial  e presencial individual ou em grupo com um 

papel passivo em relação ao conteúdo do programa; eles somente “administram” o 

desenvolvimento da disciplina. Apesar da reação favorável à experiência da nova modalidade, 

as críticas feitas na avaliação dos alunos se concentraram direta ou indiretamente na tutoria 



 
 

assumida como simples monitoria: “De que adianta acessar? Os monitores não são 

professores. Não sabem de nada. Dessa forma somente afastará os alunos”. “Não gostei de 

nada. Pago a faculdade para ter aulas. Tem que ter professor. Não quero mais”. “Não sou 

organizado. Senti muita dificuldade. A monitora não dava as respostas. Mandava pesquisar. 

Não tenho tempo de ficar lendo. Prefiro a aula com o professor. É mais fácil”. 

O outro estudo sobre a inserção das disciplinas semipresenciais  está centrado no curso 

de Enfermagem de um Centro Universitário situado no Estado do Rio de Janeiro, nos dois 

semestres letivos de 2010 (SANTOS, 2011). A escolha e implantação da plataforma para 

oferecer essas disciplinas, foi um processo que passou por uma série de etapas incluindo a 

decisão pelo tipo de ambiente virtual, custo financeiro e a capacitação dos usuários do 

ambiente, envolvendo diferentes instâncias da administração do centro universitário. As 

disciplinas semipresenciais incluídas em toda a instituição foram Metodologia da Pesquisa 

Científica (MCP) e Teoria e Prática do Texto (TPT), ambas sendo lecionadas no primeiro 

período de ingresso dos graduandos no centro universitário. Dos 112 estudantes que 

freqüentaram disciplinas semipresenciais no ano de 2010, 43 cursavam o turno da manhã e 69 

alunos o turno da noite. Na avaliação feita por eles sobre a experiência, com a utilização de 

um instrumento estruturado, foi solicitada uma avaliação da atuação da tutoria (somente a 

distância) como muito proveitosa, pouco proveitosa ou não proveitosa. A tutoria foi avaliada 

como pouco proveitosa por 43,2% dos participantes da pesquisa, 16% como não proveitosa e 

16% não responderam a questão. Observou-se que muitos desses alunos que não responderam 

à questão ou que respondiam como pouco proveitoso, na realidade não sabiam o significado 

da palavra tutoria. Santos (2011, p. 67) constata esse fato nas justificativas dadas pelos 

respondentes: “Não sei dizer direito o que quer dizer”; “Quem é o tutor?”; “Não sei o que é 

tutoria”; “Não a utilizei”; “Não conheço o responsável”; “Não sei”. Por outro lado, na análise 

do item muito proveitoso (24,8%) observa-se que o entendimento da atuação da tutoria, e sua 

utilização pelos alunos, foram avaliadas por alguns estudantes com colocações que se 

reproduzem nas suas falas: “Sempre pronta a auxiliar” ; “Ensino aprendizagem proveitoso”; 

“Estavam sempre dispostos a resolver nossos questionamentos” . No caso da experiência aqui 

analisada, o problema não foi a crítica à função da monitoria como tal, como na pesquisa 

anterior.  A informação de que havia uma tutoria a distância não foi percebida por um 

significativo número de alunos tendo em vista que eles  receberam informação sobre essa 

nova modalidade educacional, da qual eles iriam participar, na aula inaugural do semestre em 

que foram oferecidas as duas disciplinas semipresenciais. Consequentemente, constatou-se 

uma resistência à inserção dessas disciplinas no grupo pesquisado, pela comparação enfática 



 
 

com o modelo presencial, muitas vezes idealizado e sem que tenha se dado oportunidade aos 

estudantes de tomarem conhecimento prévio da dinâmica desta modalidade de ensino.  

A proposta da terceira pesquisa selecionada (VILLELA, 2015) foi a de oferecer um 

cenário (perfil e acesso à plataforma) dos estudantes inscritos em uma disciplina online do 

primeiro  período do seu curso em uma universidade privada confessional do Estado do Rio 

de Janeiro, no primeiro semestre de 2014. Da mesma forma que na pesquisa anterior, os 

estudantes somente tomaram conhecimento do fato da disciplina ser a distância durante uma 

reunião previa, uma semana antes das aulas começarem. A pesquisadora, neste estudo, optou 

por empregar o método quantitativo a partir dos registros de visualização na plataforma 

Moodle associados ao levantamento do perfil e impressões dos alunos no meio e ao final do 

curso. Pretendia-se validar a importância do acompanhamento da evolução dos acessos ao 

ambiente virtual: conversa de corredor (para tratar de assuntos gerais); fóruns de discussão 

por unidade do programa; entrega das atividades. Segundo ainda Villela (2015), trata-se de 

um dado quantitativo relevante para o professor interessado no sucesso dos alunos na 

disciplina online porque admite funcionar como um indicador do progresso ou da tendência 

ao abandono do curso por alunos. Os resultados obtidos indicaram que entre os estudantes 

mais bem sucedidos, a grande maioria entregou todas as tarefas e postou alguma contribuição 

nos fóruns. Por outro lado, entre os 14 alunos reprovados por nota nos registros acadêmicos 

somente quatro deles acessaram o AVA nas semanas iniciais da disciplina. O nível de 

participação deste grupo foi muito baixo corroborando a condição de desinteresse e resultante 

abandono, não sendo possível, entretanto, auferir qualquer informação concreta acerca das 

motivações ou fatores relacionados ao insucesso no acompanhamento da disciplina e, muito 

menos, ao nível de engajamento acadêmico dos estudantes. 

 

Mergulho no cotidiano de uma disciplina a distância oferecida em 2014 e 2015 

 

Neste momento passamos a levantar questões relacionadas à docência universitária em 

EaD que emergiram  do cotidiano de uma instituição privada confessional, tendo em vista sua 

política institucional. Trata-se da análise da disciplina de Metodologia do Estudo e da 

Pesquisa (MEP), oferecida em 2014 e 2015
3
, que tiveram um registro bastante completo 

referente a: condições institucionais, metodologia adotada pelo docente, perfil dos estudantes, 

conteúdo dos fóruns de discussão e avaliações do curso. 

                                                             
3 Tendo em vista que a professora é a autora desse trabalho de investigação, os documentos citados sairão em seu 

nome e no ano em que foi realizado o curso.  

 



 
 

No período em que as disciplinas foram oferecidas, a universidade estava passando 

por mudanças na sua cultura institucional aumentando, por exemplo, a carga horária docente 

em disciplinas de graduação mesmo para professores doutores que lecionavam nos programas 

de pós-graduação stricto sensu, independentemente do número de orientandos que tivesse. É 

no âmbito desta nova demanda institucional que se situam as duas disciplinas que passaremos 

a analisar. 

Em 2014 foi oferecida pela primeira vez a disciplina de Metodologia do Estudo e da 

Pesquisa, com  carga horária total de 30 horas, para estudantes que estavam entrando para a 

universidade. A disciplina era aberta para todo o Centro de Humanidades o que gerou uma 

matrícula acima do limite de 70 alunos e a divisão do grupo em duas turmas, ficando o grupo 

em foco com 69 estudantes. Apesar de não contar com tutoria oficial, a professora formou 

uma equipe de sustentação com base em uma professora do Núcleo de Educação a Distância 

que auxiliava toda a navegação na plataforma Moodle e em duas participantes extra-oficiais: 

uma orientanda de mestrado que desenvolvia sua pesquisa atuando formalmente como 

pesquisadora e informalmente como tutora (VILLELA, 2015) e uma bolsista de iniciação 

científica que tinha acesso à plataforma como estudante de graduação e funcionava como 

monitora da professora dando sua visão de “colega” sobre problemas surgidos nos fóruns, 

sem nenhum ônus para a IES. Quanto à organização da disciplina as regras institucionais 

indicavam a plena utilização da plataforma Moodle mas abriam uma janela na grade de 

horários para que se fizessem, por livre iniciativa do docente, reuniões presenciais com os 

alunos; as avaliações por meio de provas seriam todas presenciais nesta mesma janela de 

horário.  

Além dos instrumentos de pesquisa - questionário sobre o perfil dos estudantes e 

levantamentos estatísticos de sua participação nos fóruns e tarefas - foi aplicado um 

formulário bem aberto de avaliação parcial da experiência no meio do semestre, composta de 

três itens: pontos positivos, dificuldades enfrentadas e sugestões. Entre os pontos positivos se 

destacaram: “textos ricos, sites muito bons, contendo vários textos sobre o mesmo assunto, 

mas de perspectivas diferentes”; “praticidade e flexibilidade da EaD”; “importância do fórum: 

ver o que os colegas dizem; aprender o que é para fazer na troca de mensagens; correções no 

fórum; conversa de corredor”. Dentre as dificuldades a maioria dos alunos considerou os 

textos como complexos, as tarefas difíceis de entender e os prazos muito curtos, dificuldades 

de acesso à plataforma e, importante, a fala de que “não consigo entender como a EaD 

funciona”. Em termos de sugestão preponderou a superação das dificuldades apontadas.  

Outra avaliação foi aplicada juntamente com a prova final consistindo em uma auto-

avaliação da sua atuação e uma avaliação da disciplina em termos dos pontos positivos e 



 
 

pontos negativos/lacunas a serem preenchidas. A auto-avaliação foi uma oportunidade de dar 

suporte à avaliação final, Quanto à avaliação da disciplina foi importante constatar que muitos 

alunos reconheceram a importância da disciplina e da modalidade, nos seguintes termos: “A 

disciplina claramente irá me ajudar (e já está) na realização de trabalhos acadêmicos pois 

além de me dar dicas na elaboração dos textos, também deu ótimas fontes de pesquisa”; “ É 

uma disciplina boa, te proporciona a se aprofundar em diversos temas, pesquisar, aprender, 

adquirir conhecimentos que podem ser aplicados a outras matérias”;  Acho interessante a 

interação de todos em fóruns, onde idéias podem ser discutidas, documentos podem ser 

anexados e o acesso à internet para pesquisas é imediato”. Ao apontar pontos 

negativos/lacunas um significativo número de estudantes se fixou mais na modalidade do que 

na disciplina propriamente dita, demandando mais reuniões presenciais e em grade horária 

mais acessível a quem vem mais tarde, do trabalho. Também foi solicitada a oferta desse 

curso na modalidade presencial: “ Ela deveria ser presencial, eu gostaria muito mais”; “ A 

internet ainda é um obstáculo pois nem todos têm acesso”; “Para mim, o único ponto negativo 

foi o fato da disciplina ser a distância”. A falta de uma orientação para os alunos calouros na 

instituição também foi apontado: “ Uma maior clareza no ensino da plataforma, para que não 

fiquemos perdidos ao mexer”. 

Em 2015 disciplina foi novamente oferecida no primeiro semestre para os alunos que 

estavam ingressando na universidade mas, dessa vez, seu impacto na docência foi mais 

negativo. A mesma orientação foi dada pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD) 

procurando esclarecer mais a dinâmica da educação a distância e detalhando com exemplos a 

utilização da plataforma de aprendizagem. Pelo lado do docente envolvido a situação ficou 

mais difícil: a sustentação do NEAD permaneceu mas a equipe era pequena e estava cada vez 

mais sobrecarregada; não havia orientandos ou bolsistas para dar um apoio informal mas 

precioso; a IES não permitiu a contratação de um tutor porque os mais de 70 inscritos 

representariam duas turmas para inteirar a carga horária mínima de 6 créditos do docente 

titular do Programa de Pós-Graduação stricto sensu  na graduação, que era complementada 

pela mesma disciplina de 2 créditos, oferecida pela primeira vez para o curso de graduação de 

Pedagogia a Distância  credenciado pelo MEC. Finalmente, não foi reservado espaço na grade 

horária das turmas presenciais envolvidas para realizar as reuniões solicitadas pela turma de 

2014. A professora, transformada em conteudista e tutora a distância de 90 alunos calouros de 

três cursos diferentes, segundo registro das pautas em 17 de março (SEGENREICH, 2015b), 

foi obrigada a repensar seu projeto de gestão acadêmica, sintetizado no Quadro 2. 

 



 
 

QUADRO 2. Organização da disciplina Metodologia do Estudo e da Pesquisa 2015.1 

Fonte: Segenreich, 2015b 

 

As seguintes modificações foram feitas para responder à nova situação: 

 o questionário fechado sobre o perfil dos alunos foi substituído por um fórum 

dedicado exclusivamente à apresentação dos participantes de acordo com um roteiro  

sugerido;  

 foram registrados os três períodos de recesso para que tanto o professor (e tutor) como 

os alunos pudessem se desobrigar de comparecer na plataforma;  

 vários fóruns de discussão foram desmembrados em dois fóruns paralelos para atender 

à diversidade de áreas de conhecimento e não tumultuar as discussões com um excesso 

de intervenções; 

 na falta de um espaço para encontros presenciais, solicitados pelo grupo de 2014, 

houve uma reunião em horário cedido por outra disciplina na qual se estabeleceu a 

sistemática de gravação de vídeos no núcleo de educação a distância da universidade 

que, apesar de promover uma comunicação unilateral, tentou suprir a falta desses 

encontros; 

TÓPIC

OS 

CRONOGR

AMA 

CONTEÚDO MATERIAL A DISPONIBILIZAR FÓRUNS/TAREFAS 

Top. 0 De 9/2 em 

diante 

Apresentação Programa Apresentação dos 

participantes no fórum 

Top. 1 24/2 a 10/03  

(pós recesso 

carnaval) 

O estudo e a 

pesquisa na 

sociedade da 

informação e da 

comunicação 

Texto guia elaborado pela professora 

Vídeo de conteúdo 

Fórum de interação sem 

tarefa.  

Top. 2 11 a  31/3 Acesso às fontes 

bibliográficas: 

SBPC 

Vídeo para tirar dúvidas. 

Texto guia 

Tarefa 1 na internet 

Fórum de dúvidas 

Top. 3 8 a 19/4 

(pós recesso 
páscoa) 

A pesquisa 

bibliográfica ; 
periódicos 

Texto guia elaborado pela professora 

Normas da ABNT. Artigo de 
periódico 

Vídeo de conteúdo e para tirar dúvidas 

Fóruns para escolha e 

análise do artigo por 
grupo. 

Tarefa na internet. 

Top. 4 29/4 a 12/5 

(pós recesso 

Tiradentes) 

A pesquisa 

bibliográfica 

(livros e coletâneas 

Texto guia  

Normas da ABNT.  

Capítulo de livro. 

Vídeo de conteúdo 

Fórum de discussão por 

grupo 

Top. 5 13 a 26/5 Pesquisa 

documental: 

legislação, 

currículos, 

fotografias... 

Legislação, currículos escolares, 

fotografias, pinturas entre outros. 

Vídeo de conteúdo 

Fórum de discussão por 

grupo 

Top. 6 27/5 a 14/6 Organização e 

apresentação de 

trabalhos 

acadêmicos 

Texto guia  

Exemplos de apresentação de 

trabalhos 

Normas da UCP para elaboração de 

trabalhos 
Vídeo de revisão final, 

Forum de discussão. 

A avaliação será realizada de forma continuada somando 45 pontos para as atividades a distância e 55 pontos 

para a prova presencial, obrigatória por lei no caso da EaD. 



 
 

 o número excessivo de alunos, sem tutoria de apoio, impediu que houvesse um diálogo 

mais individualizado nos fóruns, em geral eram dadas respostas a um conjunto de 

intervenções que tratavam do mesmo assunto.  

Por outro lado, optou-se por manter, na avaliação da aprendizagem,  a proporção de 45 

pontos para as atividades a distância e 55 pontos para a prova final. A indicação institucional 

de atribuir 80 pontos para a prova final e 20 para as atividades a distância não foi seguida 

porque este esquema daria margem a que o aluno não participasse das atividades a distância 

(fóruns e tarefas) e, assim mesmo, fosse aprovado. Essas e outras medidas visaram tornar 

viável a disciplina mantendo sua coerência sem prejudicar totalmente o engajamento da 

docência e, consequentemente, a qualidade do curso. O que dizer agora sobre os discentes que 

assistiram a disciplina? 

Algumas pistas sobre o engajamento acadêmico estudantil foram detectadas nas 

apresentações feitas no início da disciplina (SEGENREICH, 2015b) e nas respostas ás duas 

avaliações aplicadas, a primeira na única reunião presencial realizada durante o semestre e a 

segunda por ocasião da prova final. Nas falas de apresentação dos participantes, destacadas no 

texto
4
, foi o espaço que deu mais informações significativas sobre o grupo e sua predisposição 

à EaD. O movimento positivo em direção a este engajamento foi representado pela aceitação 

da modalidade EaD:  

 

Espero aprender e evoluir muito com o curso, gostei da novidade sobre o curso a 

distância e acho que é uma forma de interagir melhor fora das salas de aula; 

Acho muito bom termos essa disciplina EAD pois assim podemos nos familiarizar 

mais com um sistema que, como espero eu, futuros professores, provavelmente 

teremos que utilizar.; 

Relevante. Acho válida a dinâmica do ensino a distância, pelo fato de ocorrer uma 
ausência física da figura docente, ocasionando um empenho na busca do 

entendimento em relação ao questionamento levantado; 

Nunca tinha feito matérias/cursos a distância e tenho uma boa expectativa quanto a 

essa nova experiência. 

 

Outros participantes não partilharam desta visão positiva, expressando receio em 

relação à nova experiência ou negando mesmo seu engajamento nos seguintes termos: 

 

 Não tenho muito experiência com Educação a distancia, tenho um pouco de receio, 

pois não sei se tenho a disciplina de estudar assim. Mas, vou tentar!; 

 Tive alguns receios com as matérias a distância mas em um primeiro contato deu 

para ficar mais tranquila. Espero me sair bem.;  

Tenho um certo receio por fazer disciplinas a distância, no entanto, almejo que ao 

final do período tenha mudado de opinião.;  

Me sinto um pouco apreensivo pelo fato de fazer uma disciplina a distancia, 

confesso fiquei meio surpreso mas acho que dá pra dar conta.; 

                                                             
4 As falas foram destacadas em itálico e com recuo para tornar clara a leitura. 



 
 

Não me acostumei com a ideia de disciplinas a distância, ao meu ver o contato 

presencial de professor e aluno dentro de uma sala de aula seria de mais 

produtividade e confiança”. 

 

Nas avaliações feitas pelo grupo, não houve grandes mudanças em relação à avaliação 

dos estudantes do ano anterior. Retornaram ainda as críticas à complexidade e tamanho dos 

textos guia e falta de comunicação e suficiente explicação sobre as não esperadas disciplinas a 

distância no primeiro período do curso. No lugar de sugerir mais encontros presenciais o 

grupo passou a sugerir um maior número de vídeos explicativos ou, a exemplo da disciplina 

anterior, a oferta da disciplina na modalidade presencial. 

 

Considerações finais 

 

Sintetizando os resultados encontrados constatou-se a necessidade de enfrentar muitos 

desafios específicos deste tipo de estrutura curricular. A aproximação entre ensino presencial 

e virtual já foi em vários estudos de especialistas.   A proposta de hibridização dos cursos 

presenciais apresentada pela Universidade Federal de Mato Grosso (SILVA, MACIEL, 

ALONSO, 2017), por exemplo, dá uma medida da complexidade da sua adoção porque ela 

implica em decisões de gestão acadêmica queenvolvem  toda a comunidade universitária. Em 

nenhum momento são mencionadas as portarias do MEC como justificativa. Apesar do 

discurso da inovação curricular, democratização de acesso e alto desempenho é preciso se 

ficar atento à utilização dos 20% como uma forma primordial de sobrevivência financeira.  

 Uma avaliação que não se limite à leitura de projetos pedagógicos das propostas de  

poderá detectar: a falta de preparação tanto do docente como dos estudantes para esta nova 

alternativa de ensino; a precarização do trabalho do docente no que se refere à sobrecarga de 

horas não computadas tendo em vista o elevado número de estudantes nas turmas, algumas 

vezes sem tutoria; o trabalho da tutoria, avaliada pelos estudantes como um elemento 

essencial para o sucesso da EaD mas não reconhecido como docente com seus direitos 

trabalhistas, sendo caracterizado como um “profissional da educação” até pelo último marco 

regulatório do Conselho Nacional de Educação. 
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