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Resumo 

Este estudo busca analisar e descrever as reflexões de professores, que atuam na modalidade 
presencial e a distância, sobre suas práticas educativas após sua experiências em EaD. Para 
tal, propõe-se uma abordagem qualitativa por meio do estudo de um caso particular e a 
descrição das falas dos docentes sobre suas práticas dentro das experiências vividas e 
construídas a partir do ensino presencial e da modalidade a distância. Os professores, sujeitos 
dessa pesquisa, participaram da oferta de uma turma de um Curso Lato Sensu de Informática 
na Educação ofertado a distância pelo Instituto Federal do Espírito Santo, campus Serra. Os 
dados foram coletados mediante a realização de entrevistas e foram organizados em duas 
categorias para análise: Do Presencial para a EaD  e Da EaD para o Presencial. A análise dos 
dados baseou-se nos conceitos de Professor Reflexivo de Alarcão (2008) e Nóvoa (1992), e 
de educação libertadora de Freire (1987 1996; 1997). Os resultados mostram que não há uma 
transposição propriamente dita do professor do presencial para a EaD, até mesmo pelas 
especificidades de cada modalidade, mas sim uma imbricação na qual o professor acaba por, 
ao refletir sobre suas práticas pedagógicas, incorporar novos saberes e fazeres  de uma 
modalidade na outra. 
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Introdução 

A partir da ampliação do uso das novas tecnologias, em especial, de recursos 

computacionais nas escolas, vive-se a potencialidade da quebra do paradigma que tem como 

base de ensino a aula do modelo tradicional, ou da educação bancária (FREIRE, 1987), para 

uma transição que podemos denominar aqui “do quadro-negro ao computador”, do ensino 

totalmente presencial para o ensino que perpassa outros espaços, por meio do uso, entre 

outros, de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs). 

Questões assim, relacionadas à apropriação de tecnologias na prática docente e as 

mudanças ocasionadas a partir disso, têm sido discutidas e nos motivou a pesquisar a 

temática, refletindo por meio da seguinte questão investigativa: Como o professor reflete e 

descreve suas práticas docentes, após experiências em EaD? 

Claro que apenas o uso de novas tecnologias, por si mesmo, não faz a mudança de um 

posicionamento tradicional para uma nova perspectiva da ação educativa, mas, acreditamos 

que, nas mudanças descritas pelos docentes que viveram esse caminho, acontecem mudanças 

não apenas da forma de ensinar, mas também, mudanças da própria escola, e da sociedade na 

qual a escola está inserida (FREIRE, 1987). Assim, objetivamos apresentar a descrição 

realizada sobre como o docente vê aspectos de suas vivências do Ensino Presencial para 

Educação a Distância (EaD) e da EaD para o Ensino Presencial. Porém, não se tem aqui a 

pretensão de esgotar o assunto ou mesmo de apresentar todas as reflexões dos docentes.  

Esse trabalho faz parte de uma das vertentes de um projeto maior, acerca de docência 

coletiva, tema de investigação de uma das autoras do artigo, doutoranda do programa de Pós-

graduação em Educação, UFES, com tese intitulada “Docência Coletiva: saberes e fazeres na 

Educação a Distância” e, também, questão de pesquisa de todas as autoras 

Os docentes participantes da pesquisa atuam no Curso de Pós-graduação em 

Informática na Educação (PIE) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Curso esse que 

consiste em uma proposta pedagógica na modalidade a distância que visa atender a demanda 

por profissionais, em especial professores, capacitados a utilizar tecnologias no processo de 

ensino-aprendizagem, buscando formas de trabalhar de maneira multi e interdisciplinar. 

O curso é ofertado por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). A 

primeira oferta se deu em 2010, por meio de edital público no qual foram distribuídas 120 

vagas. Já na segunda entrada, edição de 2011, contexto dessa pesquisa, foram ofertadas um 
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total de 250 vagas, sendo 50 vagas para cada um dos seguintes polos localizados no estado do 

ES: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Conceição da Barra, Piúma e Santa Leopoldina. 

Na PIE há uma equipe de coordenação composta por: coordenador de curso, 

coordenador de tutoria, designer instrucional, pedagogo e coordenador de TCC, todos 

professores e pesquisadores na área de educação e tecnologia. Esta equipe colabora com 

“múltiplos olhares” sobre o processo educacional. Importa-nos dizer que, de acordo com a 

UAB, temos dois sujeitos que respondem como professor: O professor conteudista e o 

professor formador.  

Apesar das críticas possíveis ao modelo UAB, tanto nas questões pedagógicas, quando 

nas preposições políticas e no uso das tecnologias (ZUIN, 2006; KATZ, 1996; LIMA, 2004), 

ainda assim, de dentro do modelo, a equipe do curso fez algumas inferências, para tal, os 

professores que atuam na PIE podem ser conceituados da seguinte maneira: 

a) O Professor conteudista é, preferencialmente, professor do Ifes, com formação 

em área específica relacionada ao curso e/ou disciplina específica. Esse 

professor é responsável pela elaboração do material didático de sua disciplina.  

b) O Professor formador também é, preferencialmente, professor do Ifes, com 

formação em área relacionada ao curso e/ou disciplina específica. Esse 

professor planeja e gerencia todo o processo de desenvolvimento da 

aprendizagem na disciplina de sua responsabilidade.   

O processo de mediação com o aluno, acompanhamento e avaliação do processo de 

aprendizagem é, neste curso, tarefa dos tutores a distância, que são gerenciados pelo professor 

formador das respectivas disciplinas em que atuam. 

 No caso da PIE, tem-se feito contínuos ajustes para que os professores conteudista e 

formador sejam o mesmo, em uma dada disciplina. Outra característica é que, a maior parte 

dos professores também atua como tutores no curso. Pensa-se, assim, em diminuir a 

fragmentação da produção do conhecimento e do próprio ofício de ensinar. Mas as 

dificuldades, em especial as relacionadas ao tempo possível para dedicação ao curso e à 

remuneração aquém do empenho necessário, ainda são complexas e prejudiciais. 

Formação docente crítico-reflexiva 

 Sendo a capacidade reflexiva inata do ser humano esta precisa de contextos de 

liberdade e de responsabilidade para que seja desenvolvida. Por exigir um pensamento crítico 
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a reflexão é tida muitas vezes como difícil de ser praticada. Alarcão afirma que: “É preciso 

vencer inércias, é preciso vontade e persistência. É preciso fazer um esforço grande para 

passar do nível meramente descritivo ou narrativo para o nível em que se buscam 

interpretações articuladas e justificadas e sistematizações cognitivas”. (2008, p.49). Porém, a 

prática da reflexão não pode ser desvinculada da própria ação. 

Esta busca nos leva a surpreender, nela, duas dimensões; ação e reflexão, de tal 
forma solidárias, em uma interação tão radical que, sacrificada, ainda que em parte, 
uma delas, se ressente, imediatamente, a outra. Não há palavra verdadeira que não 
seja práxis. Daí, que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo. (FREIRE, 
1987, p. 89) 

Nóvoa afirma que a formação pode estimular uma autonomia contextualizada da 

profissão docente. E que importa valorizar paradigmas capazes de promover a “[...] 

preparação de professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio 

desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na implementação das 

políticas educativas”. (NÓVOA, 1992, p.16). 

Como forma de praticar a reflexão, faz-se necessária a busca de um caráter 

investigativo por meio da expressão e do diálogo. É importante dialogar consigo mesmo, com 

os outros que participam ou colaboram com nossas práticas , com o próprio contexto e nessa 

relação buscar a construção de novas e crescentes posturas reflexivas (FREIRE, 1987).    

Nesta perspectiva, para a reflexão acontecer é importante que os professores possam, 

dialeticamente, estar em suas práticas, mas de dentro delas, distanciar-se, por meio das 

relações, para que cresçam nas reflexões e na síntese crítica, “o fazer e o pensar sobre o fazer” 

(FREIRE, 1996, p17).  

A reflexão na ação acompanha a ação em curso e pressupõe uma conversa com ela. 
Refletimos no decurso da própria ação, sem a interrompermos, embora com breves 
instantes de distanciamento e reformulamos o que estamos a fazer enquanto estamos 
a realizá-lo, tal como fazemos na interação verbal em situação de conversação. [...] 
A reflexão sobre a ação pressupõe um distanciamento da ação. Reconstruímos 
mentalmente a ação para tentar analisá-la retrospectivamente. (ALARCÃO, 2008, 
p.54). 

Para Tardif, o professor é “alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 

programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à 

pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os 

alunos.” (TARDIF, 2002, p. 39) Em uma visão que comunga conceitos, vemos o docente 
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citado por Tardi como os “intelectuais críticos e reflexivos.” (PIMENTA, 2006, p.49), de 

Pimenta. 

Para que isso ocorra, também importam a diversificação dos modelos e das práticas de 

formação de professores. Nóvoa afirma que: “A formação passa pela experimentação, pela 

inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. E por uma reflexão crítica 

sobre a sua utilização.” (NOVOA, 1992, p.16). É assim que, novas propostas de formação 

podem propiciar novas contribuições ao ‘ser professor’. 

 A formação, tanto a inicial quanto a continuada, perpassa a busca por  uma prática 

docente reflexiva e crítica, Freire afirma que “[...] Faz parte da natureza da prática docente a 

indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação permanente, o 

professor se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador.” (1996, p.14).).  

 Nevado, Carvalho e Menezes (2009) falam sobre metarreflexão, capacidade que se 

aprende, se desenvolve e se constrói em ação. Os autores afirmam que a metarreflexão “[...] 

se estabelece no trânsito, na conversação e na permeabilidade entre propor, acompanhar, 

avaliar, reconstruir ou estabelecer o grau otimizado de relevância na prática”. (2009, p.86). 

Portanto, além da formação inicial e continuada, é preciso pensar em formações que 

hibridamente combinem aspectos teóricos e práticos sem perder, de maneira alguma, a 

perspectiva do lócus do processo educativo.  

Um desses lócus, não o único, não exclusivo, mas gestado de possibilidades, é a EaD. 

Para Moore e Kearsley(2008), Educação a Distância, basicamente, consiste em ter  alunos e 

professores em locais diferentes durante todo ou grande parte do tempo em que aprendem e 

ensinam.  E estando em locais distintos estes “[...] dependem de algum tipo de tecnologia para 

transmitir informações e lhes proporcionar um meio para interagir” (MOORE e KEARSLEY, 

2008, p.1). 

 Moore e Kearsley, também afirmam que Educação a distância consiste no: “[...] 

aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local do ensino, 

exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias 

tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais” (2008, p.2). Os principais 

aspectos enfatizados a partir dessa definição nos levam a rever questões relacionadas ao 

aprendizado e ao ensino. 

 Nesta era, onde há uma enorme disseminação de informação e novas formas de 

comunicação, a escola não é mais a detentora do monopólio do saber, o professor não é o único 
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transmissor do saber e o aluno não pode ser o receptáculo de conteúdos. Cabe a escola, enquanto 

organização, ser um sistema aberto sobre si mesmo e a comunidade em que se insere pensante e 

flexível. (ALARCÃO, 2008).  

 Alarcão (2008) também aponta como um aspecto difícil de ser ultrapassado pelos 

professores o fato dos alunos terem dificuldade em ter uma postura reflexiva, dado o hábito de 

reproduzir, imitar, o que o professor lhes transmite. Para a autora o professor pode: “Criar, 

estruturar e dinamizar situações de aprendizagem e estimular a aprendizagem e a 

autoconfiança nas capacidades individuais para aprender são competências que o professor de 

hoje tem de desenvolver” (ALARCÃO, 2008, p.32). 

O grande desafio para os professores vai ser ajudar a desenvolver nos alunos, futuros 
cidadãos, a capacidade de trabalho autônomo e colaborativo, mas também o espírito 
crítico. Mas cuidado! O espírito crítico não se desenvolve através de monólogos 
expositivos. O desenvolvimento do espírito crítico faz-se no diálogo, no confronto 
de ideias e de práticas, na capacidade de se ouvir o outro, mas também de se ouvir a 
si próprio e de se autocriticar. (ALARCÃO, 2008, p.34) 

Formiga (2009, p.44) nos diz que aprender consiste em um processo contínuo de opção, a 

começar pelas fontes dos conteúdos. O autor enfatiza que: 

Nesse processo criativo e inovador do exercício docente, desaparece a hierarquia do 
saber e a pretensão de superioridade intelectual dos mestres. O aluno/aprendiz passa a 
dispor de acesso generalizado ao conhecimento, facilitado pelos meios de comunicação 
e tecnologias inteligentes, que se apresentam sob a forma de uma equalização de 
oportunidades, igualmente oferecidas e disponíveis aos professores.  

 Segundo Alarcão  o aluno “[...] tem de aprender a gerir e a relacionar informações para as 

transformar no seu conhecimento e no seu saber” (2008, p.16) e, por isso mesmo, diante dessa 

nova sociedade, evidencia-se uma mudança de atitudes dos alunos face à aprendizagem. Para a 

autora os alunos passaram a: 

[…] depender menos do professor, a serem mais auto-determinados, a terem maior 
consciência crítica, a serem mais responsivos perante os contextos, a valorizarem mais 
as suas capacidades, a terem o sentido de prazer que deriva da consciência do seu 
próprio progresso. (ALARCÃO, 2008, p.31)  

 Muitas vezes, porém, isso se mostra em sala de aula de maneira que causa desequilíbrio 

nos processos de detenção do conhecimento e de força hierárquica em sala de aula. Por isso 

mesmo, tem acontecido mais de fora da sala de aula para dentro. Mas, para que as mudanças das 

características dos alunos sejam positivas para a aprendizagem, volta-se à necessidade do 
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conceito discutido aqui, de reflexão sobre a ação. É esse processo que, mais do nunca, ao fazer 

parte do processo de educação, possibilita mudanças para alunos e professores.  

Aspectos Metodológicos 

Esta consiste em uma pesquisa qualitativa dada a natureza do problema que visa à 

aquisição de conhecimento levando em consideração a relação existente entre os dados 

obtidos, por meio de análises da observação de um grupo de indivíduos e de entrevistas 

realizadas com este, e o contexto no qual foram produzidos e dos significados atribuídos a 

eles pelos sujeitos da pesquisa. 

André (1984) afirma que estudos de caso buscam a descoberta e que o pesquisador 

deve estar constantemente atento a elementos que podem emergir como importantes durante o 

estudo, aspectos não previstos, dimensões não estabelecidas a priori. 

Em que o estudo de caso se distingue de outros tipos de estudo? Acredito que sua 
característica mais distintiva que é a ênfase na singularidade, no particular. Isso 
implica que o objeto de estudo seja examinado como único, uma representação 
singular da realidade, realidade esta, multidimensional e historicamente situada. 
(ANDRÉ, 1984, p.52) 

Para compreender o caso é necessário a compreensão de outros casos, coisas e 

eventos, sem, contudo, deixar de estabelecer a sua singularidade, que é estabelecida pelo 

próprio contexto e pelos indivíduos que estão nele inseridos. Para Stake “O estudo qualitativo 

é personalístico. É empático e trabalha para compreender as percepções individuais. Busca 

mais a singularidade do que a semelhança e honra a diversidade” (2011, p.25). 

Em particular para essa pesquisa, nos interessou os olhares sobre a própria prática, de 

um grupo de professores que atuam como conteudistas e/ou formadores no curso de pós-

graduação lato sensu em Informática na Educação (PIE), ofertado a distância, por uma 

instituição pública, em sua segunda edição, turmas de 2011, após experiência em EaD. Os 

mesmos são professores com formação e prática docente presencial e que fizeram formação 

continuada em EaD antes de atuar em cursos ofertados a distância pelo Ifes. 

Para esta edição, as equipes já haviam sido selecionadas, capacitadas e a maioria já 

possuía experiências advindas da primeira edição do curso. Observamos que muitos dos 

professores vêm de área tecnológica, 5 (cinco) dos 9 (nove) possuem graduação e/ou 

mestrado na área de informática. Temos 4 (quatro) professores com mestrado em Educação. E 

ainda temos 1 (um) professor mais focado na área de administração e outro em psicologia, 



16624 
 

mas precisamente, essa professora trabalha psicologia da aprendizagem. Outro aspecto 

interessante é que 6 (seis) dos 9 (nove) professores estão cursando doutorado. 

Das 13 disciplinas, incluindo Trabalho de Conclusão de Curso, temos ao todo 9 (nove) 

professores conteudistas e/ou formadores como sujeitos dessa pesquisa. De forma a garantir o 

sigilo da identidade dos sujeitos utilizamos a substituição de seus nomes por nomes fictícios. 

Com o objetivo de realizar levantamento de dados foram realizadas entrevistas individuais, 

buscando levar os professores à reflexão sobre sua prática destacando conflitos, desafios e 

conquistas na transição do ensino presencial para a EaD. Foi realizado também um 

levantamento quanto ao impacto de sua atuação na EaD em sua prática presencial. 

Análises a partir do olhar dos professores  

Uma das perguntas feita ao grupo de professores, individualmente, por meio de 

entrevistas no sentido de buscar aprofundar as rupturas e aprendizagens em sua prática 

docente, a partir de sua atuação na EaD, e que constitui em objeto de estudo desse trabalho, 

foi: “Quais os principais reflexos de sua experiência como docente presencial na sua atuação 

em EaD e como a EaD influenciou a sua prática presencial?”. 

Partindo desse questionamento, separamos as falas dos docentes em duas posturas que 

mostram processos dialéticos de atuação: Do presencial para a EaD e Da EaD para o 

presencial, que são analisados a seguir. 

Do presencial para a EaD 

a) Considerar o aluno enquanto sujeito único e que precisa de atenção individualizada; 

No ensino presencial o professor se encontra face-a-face com o aluno. Dessa forma, torna-

se mais fácil perceber a situação do mesmo pelas suas expressões faciais e atitudinais. O 

professor pode em uma aula perceber situações como: desânimo, sonolência, interesse etc. É 

possível, até mesmo, perceber se seu aluno se encontra com algum tipo de problema pessoal. 

ProfA: [...] no presencial você está vendo as diferenças na sua frente. Diferentes 
tipos de alunos, diferentes dificuldades. As realidades diferentes de cada aluno. Na 
EaD a gente não tem essa visão, temos só aqueles quadradinhos, aquelas pessoas 
sorridentes. As pessoas têm problemas: problemas de saúde, problemas de família, 
problemas pessoais, e que a gente tem que relevar. Tem que levar em consideração. 
 Levar isso em consideração, eu aprendi no presencial: você vê a carinha, você vê a 
tristeza, você vê o ferimento, tudo isso. 
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ProfE: Eu acho que a confirmação de que cada aluno ele tem uma individualidade, 
tem uma necessidade e deve ser trabalhada, na medida do possível, de forma 
individualizada. O trabalho com a EaD deixa isso muito evidente, confirma isso para 
o professor. Aquele professor que tem duvida disso ainda eu acho que é uma boa 
experiência nesse sentido. 

Esse tipo de percepção na EaD é mais difícil de ser alcançada. Mas os professores 

reconhecem que, da mesma forma que no presencial, o aluno que se encontra do outro lado do 

ambiente também é um sujeito passível de todos os tipos de problemas por que passa um 

aluno no presencial e, assim, merece atenção individualizada. 

b) Estabelecer diálogo e empatia com os alunos; 

A importância do professor em estabelecer diálogo a ponto de promover empatia com 

seus alunos consiste em criar uma relação entre professor-aluno a partir da qual o aluno se 

sinta incentivado na busca pelo conhecimento. 

ProfD: Do presencial para a EaD é que eu sempre privilegiei mesmo essa questão do 
diálogo. Eu tive dificuldades inicialmente de aceitar algumas questões na EaD 
porque eu tinha dificuldade nisso. Eu gosto de dialogar, de combinar as regras com 
os alunos. 

ProfB: No ensino a distância é muito difícil criar essa empatia com os alunos. É 
muito mais fácil para o tutor a distância. Eu criei empatia quando fui tutor a 
distância. 

Com base nas falas dos professores fica evidente a preocupação em estabelecer 

diálogo com os alunos também na modalidade a distância, mas ao mesmo tempo que há 

dificuldades neste processo. No caso do modelo adotado, a tarefa de realizar o 

acompanhamento da aprendizagem está a cargo do professor tutor. Assim, estimula-se no 

curso que os professores conteudistas/formadores também atuem na função de tutor como 

forma de vivenciar outras formas de comunicação e diálogo a partir dessa modalidade.  

Vale ressaltar que para Freire o diálogo “É uma relação horizontal de A com B. [...] 

Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo 

comunica”. (1967, p.114).  Ou seja, o diálogo para o autor consiste em uma relação de troca. 

c) Planejar as disciplinas com base nas experiências, ainda que presenciais, e se apoiar 

nas diferentes estratégias e métodos conhecidos para favorecer a aprendizagem; 

 O professor que possui experiências no ensino presencial, antes de tudo, possui 

experiência em educação. Dessa forma, ao ir para a EaD leva consigo todo seu conhecimento, 

suas práticas.  

ProfI: Como eu me fiz professora primeiro presencial [...] levei quase toda a minha 
bagagem, do que eu acreditava, as minhas crenças, minhas estruturas, métodos de 
ensino para EaD. Depois eu fui perceber as diferenças no fazer.  À medida que eu 
fui fazendo, eu fui falando “não isso aqui não vai dar certo”. 
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ProfF: Bom, a experiência como professor presencial te dá uma base do que esperar, 
tipo, aluno é sempre aluno, sempre vai ter um que vai reclamar, etc. Você já tendo 
experiência, sabe como lidar com os contratempos, como mediar os conflitos etc. 

 Voltamos aqui à perspectiva de que os professores, como detentores de 
saberes específicos, que se faz, principalmente, na relação com os alunos, no 
processo de formação, na própria prática:A experiência de trabalho, portanto, é 
apenas um espaço onde o professor aplica saberes, sendo ela mesma saber do 
trabalho sobre saberes, em suma: reflexividade, retomada, reprodução, reiteração 
daquilo que se sabe naquilo que se sabe fazer, a fim de produzir sua própria prática 
profissional. (TARDIF, 2002, p.21, grifo do autor) 

 É com a experienciação, na sua vivência na EaD, que ele adapta procedimentos e 

estratégias às especificidades da modalidade. Por exemplo, passa a fazer uso de vários tipos 

de mídias para apresentação dos conteúdos, assim como passa a ter a maior preocupação em 

preparar materiais e atividades com o máximo de clareza e com uma escrita mais dialógica. 

d) Promover a inquietação e a curiosidade do aluno pelo saber; 

O uso de questionamentos, pedagogia da pergunta, no ensino seja presencial ou na 

EaD, faz com que o aluno seja instigado a buscar conhecimento para que possa responder.  A 

importância de formular o seu raciocínio para que responda aos questionamentos faz com que 

efetivamente ele se aproprie do conhecimento, faz com que ele tome consciência, conforme 

Piaget (1977), acerca da construção do mesmo. 

ProfC: Quando você vai construir o seu material, tentar escrever em uma linguagem 
fácil de ler. Colocar nesse material os questionamentos. Sempre faço na educação 
presencial, dou muito aula questionando. Isso favorece na EaD, é possível perceber 
que o aluno participa mais quando tem questionamento. É lógico que uma disciplina 
que acontece em um mês não é como uma disciplina que acontece em seis meses. 

Vale citar Freire “O problema que, na verdade se coloca ao professor é o de, na 

prática, ir criando com os alunos o hábito, como virtude, de perguntar, de ‘espantar-se’ (1985, 

p.48) e que “O importante, sobretudo, é ligar, sempre que possível a pergunta e a resposta a 

ações que forma praticadas ou a ações que podem vir a ser praticadas ou refeitas.” (1985, 

p.46). Dessa forma, cabe ao professor o propósito de levar o aluno à reflexão, estimular a 

curiosidade do aluno, o questionamento. 

e) Considerar o aluno como sujeito de sua aprendizagem 

Outro ponto comumente citado pelos professores é a necessidade de estimular a 

autonomia dos alunos de forma que ele seja o centro, o sujeito de seu aprendizado e não um 

mero coadjuvante. 
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ProfE: Acho que muito mais é a questão de fazer com que o aluno tenha essa coisa 
de refletir, de construir o seu próprio conhecimento. Ele vai participar do fórum e 
vai também ter que refletir em cima das outras colocações dos colegas. E o 
conhecimento dele vai ser construído em cima de tudo isso aí. Construção do 
conhecimento e a reflexão que ele tem que estar sempre fazendo, acho que são as 
coisas mais importantes que eu levei para a EaD. 

ProfE: Eu destaco a questão da participação do aluno. Tem atividades que quando 
você passa o bastão para a mão do aluno ele se sente responsável em ter que 
participar, ter que coordenar. Então, por exemplo, o aluno é o coordenador de um 
fórum, então aquele aluno passa por uma vivência, uma experiência fantástica. 

Assim, os professores enxergam como necessário não dar informações prontas, mas 

levar o aluno à reflexão seja de forma individual ou com o a colaboração dos colegas, 

promovendo a participação do aluno, a colaboração, a cooperação e mesmo a coordenação na 

execução das atividades propostas. Este é um passo para a construção de um aluno reflexivo, 

no conceito de Alarcão (2008). 

f) Realizar uma mediação efetiva da aprendizagem 

Com o tempo os professores passam a perceber que além de incentivar a autonomia do 

aluno, eles devem realizar o acompanhamento do processo para que, se necessário, possam 

intervir no momento certo. 

ProfI: Coisa que eu mais aprendi é que você precisa intervir no momento certo. É 
uma sensibilidade que a gente aprende mesmo na experiência. A teoria não dá um 
embasamento para  a ação. [...] Então tem uma práxis mesmo pedagógica que nos 
leva a atuar melhor. Tive experiências muito boas de saber intervir no momento 
certo, nem antes, nem depois, mas naquele momento. 

ProfB: [...] não é só deixar os alunos se matarem no fórum, você tem que intervir, ir 
além do que ele já foi. Já chegou em um ponto você tem que instigar, zona de 
desenvolvimento proximal desse aluno, você atuar ali. 

Para Vygotsky (2007), a aprendizagem se dá por um longo processo de apropriação e 

transformação de conhecimentos, que ocorre na atividade mediada, na relação com os outros, 

destacando a importância da interação social. 

Da EaD para o Presencial 

a) Melhorar a incentivação, ou seja, buscar despertar no aluno o interesse pelo 

conhecimento;  

 Uma boa incentivação pode levar o aluno a estar motivado a adquirir certo 

conhecimento, a construir o seu conhecimento. No caso da EaD uma boa incentivação 

pressupõe uma busca por parte do professor em atribuir significância a determinado conteúdo 
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a vida profissional daquele aluno. Esse exercício leva o professor que atua na EaD a rever 

suas práticas de incentivação em suas aulas ministradas no ensino presencial. 

ProfI: Eu como pedagoga sempre disse: uma boa aula começa com uma boa 
incentivação. [...] Com a EaD eu percebi como a minha incentivação era rasa em 
termos de conteúdo. Porque na EaD para incentivar o aluno você tem que 
aprofundar muito, tem que buscar muito. Eu passei a mudar isso no presencial. No 
presencial você conta uma piadinha e começa a aula, na EaD você não faz isso. Eu 
modifiquei minha incentivação de aula e isso, tenho certeza que melhorou a 
aprendizagem do meu aluno. 

b) Melhorar o planejamento das aulas por parte dos professores e leitura prévia de 

conteúdo pelos alunos para que as mesmas possam alcançar os objetivos pretendidos; 

 Enquanto docentes sabemos da importância de um planejamento bem feito para que 

todo, ou boa parte, do conteúdo de uma disciplina seja ministrado, dentro da carga horária 

destinada a disciplina, e para que os alunos alcancem a aprendizagem. Na EaD esse 

planejamento é feito com antecedência e de forma minuciosa, no caso da PIE, semanalmente.  

ProfC: O que eu levei da EaD para o presencial foi planejar melhor [...] 

ProfB: O planejamento talvez tenha sido o maior ganho. Essa questão de você 
planejar com mais antecedência. Se eu pudesse ter usado o AVA dos cursos a 
distância no presencial eu ia te dizer que esse seria o maior ganho. Eu não tive essa 
oportunidade, mas acredito que quando eu voltar isso vai estar muito mais fácil, 
mais simples, de se fazer. 

Com isso, o professor ao atuar também no ensino presencial, acaba por incorporar a 

importância de realizar um planejamento ainda mais apurado da forma como pretende 

trabalhar o conteúdo e as atividades a serem realizadas. 

c) Buscar se apropriar dos recursos tecnológicos e seu uso também no ensino presencial, 

inclusive TICs, expandindo a sala de aula para além dos muros da escola; 

 Pelo fato do professor que atua na EaD vivenciar o uso de recursos tecnológicos em 

sua prática docente, ao atuar no presencial, ele passa a incorporar o uso de TICs, vídeos, 

tutoriais, animações e outros recursos, em seu processo de ensino-aprendizagem. 

ProfI: [...] muitíssimo interessante, como é bem recebido pelos alunos do presencial 
as ferramentas de EaD. O uso do moodle é muito bem recebido. O aluno vê como 
uma possibilidade de extensão, não fica só na sala de aula. As próprias redes sociais 
que a gente está tentando agora usar, eu levei das minhas experiências na EaD. Elas 
enriqueceram minha postura como professora presencial. E não é só em termos de 
ferramentas mas de visão de aprendizagem. 

ProfF: Passei a usar outros recursos (mapa conceitual, máquina de quadrinhos, 
animação, etc) que não usava antes. 

ProfH: Depois disso eu não parei. Comecei a utilizar no ensino superior também. 
Todas as disciplinas têm salas no ambiente virtual. Então, além do aluno ter a 
participação presencial, ele tem a participação virtual pela internet.  
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d) Buscar incentivar o registro do conhecimento pelo aluno 

Na EaD o registro do conhecimento ocorre naturalmente pelo fato da mediação da 

aprendizagem ocorrer por meio de mensagens, discussões por fóruns, tarefas de produção de 

textos etc. Com isso, o aluno realiza tarefas mediante postagens frequentes acerca da 

produção do seu conhecimento.  

ProfE: A EaD confirmou para mim a importância do registro do conhecimento. 
Quando o aluno registra o que ele está aprendendo naquele momento, que é até a 
ideia do mapa conceitual, traz uma significação para ele em cima daquilo que ele já 
conhece. Na sala de aula às vezes o aluno faz uma colocação, até interessante, o 
professor escuta, responde, outros colegas escutam também e passa desapercebido 
ali, depois de alguns dias a tendência é esquecer daquilo tudo. 

Na EaD, há um registro, fica ali. Alguém depois resgata, pode usar uma leitura 
diferente, uma nova interpretação. Então é um tipo de aprendizado legal até para 
poder resgatar e levar para o ensino presencial. Levar com mais vigor essa coisa de 
ter o registro. Participar enquanto pessoa ativa escrevendo situações, a sua 
interpretação, o seu entendimento. 

Esse registro por parte do aluno é interessante, pois permite tanto ao aluno como ao 

próprio professor, resgatar a construção de seu conhecimento. 

e) Utilizar, Redes Sociais e outros meios, no sentido de apresentar conteúdos 

complementares à disciplina, à formação do aluno e na melhoria do relacionamento e 

mais interação com o aluno; 

 Evidencia-se a partir da EaD a importância da mediação, do acompanhamento 

individualizado, para que haja uma relação aluno-professor capaz de incentivar o desejo de 

aprender por parte do aluno. Os professores que atuam na EaD percebem a importância de 

acompanhar o aprendizado de seus aluno para além da carga horária semanal da disciplina. 

ProfF: No ensino presencial [...] tentei aumentar a interação dos alunos, entre eles e 
comigo, pois ficou mais claro pra mim como isso é importante. 

ProfH: Antes da PIE meu contato com a EaD era como apoio ao presencial. Eu não 
levava esse acompanhamento direto com o aluno. Ele saia da sala de aula ele ia fazer 
em casa e eu ia acompanhar no outro dia em sala de aula. Depois da PIE eu comecei 
a acompanhar, a motivar. Tem que realizar a junção dos dois. 

 Com isso, o professor acaba por incorporar até mesmo o uso de redes sociais, em 

especial, o Facebook, no sentido de buscar se colocar mais “presente” para os seus alunos 

também do presencial. 

ProfA: [...] me relacionar com os alunos fora também da sala de aula. Na verdade eu 
já fazia um pouco isso. Mas eu acho que o Facebook te propicia um pouco mais. No 
Facebook eu costumo postar algumas mensagens que são direcionadas pros alunos. 
Geralmente são eles que postam, que respondem. Algumas coisas sobre a disciplina. 
Outras coisas mais ligadas com formação política, social, cidadania. Aí você vê 
poxa dá para utilizar isso. 
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ProfI: As próprias redes sociais [...] enriqueceram minha postura como professora 
presencial. E não é só em termos de ferramentas mas de visão de aprendizagem. 

 Como vemos nas falas anteriores, eles percebem as redes sociais como forma de 

propiciar mais interação social entre aluno-aluno e aluno-professor e, especialmente, que essa 

maior interação traz consequências positivas na disciplina, uma vez que tendo maior 

participação, aumenta a possibilidade de maior aprendizado. 

Aspectos Conclusivos 

Neste trabalho buscamos compreender como o professor reflete e descreve suas 

práticas docentes, após experiências em EaD, para isso, foram realizadas entrevistas com 

professores que participaram da oferta de uma turma de pós-graduação em Informática na 

Educação. Interessaram-nos os reflexos da apropriação de outras formas de realizar o 

processo de ensino-aprendizagem e as formas dessa imbricação na atuação docente, a partir 

do olhar do próprio docente sobre sua prática. 

Ao longo da pesquisa entendemos que existiam aspectos citados pelos professores 

quando falaram de suas experiências no ensino presencial para a EaD e alguns aspectos 

citados quanto se referiram aos processos perpassados da EaD para o ensino presencial.  

Como uma síntese geral desses aspectos encontramos: Afetividade; Alteridade; Aluno 

sujeito de sua aprendizagem; Aprendizagem em espaços não formais (além da sala de aula); 

Atenção ao Planejamento; Incentivação; Mediação da aprendizagem e Reflexão a partir da 

prática docente presencial. Dentre estes e duplamente citados como presentes e relacionados 

aos saberes e práticas docentes em ambas as modalidades, estão a: Afetividade, a Alteridade, 

a Incentivação e a Mediação da aprendizagem.  

Estes itens nos mostram algumas quebras de fronteiras, entre uma modalidade e outra, 

permitindo que práticas de uma sejam revisitadas na outra, possibilitando que hajam por vezes 

sobreposições, por vezes afastamentos para novas significações. Isso por meio da própria ação 

e da reflexão sobre a ação. 

Percebemos que a relação professor-conhecimento-aluno, independente da forma 

como essa mediação para a construção do conhecimento pelo aluno ocorra, seja em uma sala 

física ou em uma sala virtual, coexistem em sua prática docente, pois para o professor passa a 
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ser difícil fazer distinção entre as duas modalidades. Vale destacar os extratos obtidos a partir 

das falas dos professores ProfI e ProfB: 

ProfI: Não fiz uma transição, as duas modalidades coexistem para mim em minhas 
praticas e com as duas aprendo e ensino. Utilizo ferramentas e mediações mais 
próprias de uma modalidade na outra e vice versa. Vou, assim, aprendendo como ser 
melhor professora nas duas modalidades. 

ProfB: É muito difícil para mim, hoje, separar o que eu aprendi com um e o que eu 
aprendi com o outro. Já está tão amálgama, tão perfeita essa interação que às vezes 
eu me sinto professor das duas quando estou na outra. Me sinto tutor a distância e 
quando estou a distância sinto que estou presencial. 

Estes aspectos descritos e vivenciados pelos docentes são reforçados pelos aspectos 

teóricos já citados tais como: reflexão e ação como uma contraposição dialética da prática; o 

caráter investigativo da reflexão na formação (pesquisa); o ser docente na atualidade; os 

novos e possíveis espaços e possibilidades de formação docente; a metarreflexão ajudando na 

formação e no planejamento da formação; a EaD como um dos possíveis lócus de formação e 

o aluno como sujeito de seu próprio conhecimento, por meio, também, da reflexão, junto com 

o professor. 

Entendemos que os professores participantes dessa pesquisa foram se definindo por 

meio de suas experiências, suas práticas, que foram se constituindo, aprendendo a ser 

professor sendo professor, seja em qual for a modalidade de ensino. E ainda o estão fazendo, 

também, nesse caso, pela reflexão possibilitada pelo diálogo ao longo desse trabalho, e, nesse 

sentido, todos nós nos modificamos. 
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