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PALERMO, Roberta Rossi Oliveira. 2018. Os saberes e as práticas docentes do professor tutor no ensino 

superior na modalidade a distância. Tese (Doutorado em Educação: História, Política, Sociedade). São 

Paulo: PUC-SP - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade. 

 

RESUMO 
 

Esta pesquisa tem por objeto o contexto da socialização profissional do professor tutor e as 

respectivas implicações quanto aos seus saberes e práticas no ensino superior na modalidade a distância. Tem 

por objetivo reunir elementos que explicitem as características do trabalho do professor tutor e as condições 

em que ele é realizado. Trata-se de pesquisa bibliográfica, documental e de campo, tomando como fontes de 

apoio teórico autores relacionados à área da Sociologia da Educação, especialmente no que tange às relações 

que se estabelecem entre docência e identidade profissional: a) para identificar os saberes docentes do 

professor tutor, Tardif e Raymond (2000), Borges (2001), Pimenta (2012), Gauthier (2013), Nóvoa (1999) e 

Perrenoud (2001); b) para explicitar o conceito de polidocência na modalidade a distância, Mill (2014); c) 

para identificar o pensamento do professor tutor e os conhecimentos profissionais de base para o exercício de 

sua função docente, Shulman (2005); d) para compreender o desenvolvimento profissional docente, Marcelo 

Garcia (2009); e) para analisar a inserção profissional docente, Vaillant (2009); e) para compreensão os 

elementos que caracterizam o trabalho docente, Tardif e Lessard (2009); f) para discutir a socialização e 

identidade profissional docente, Berger & Luckmann (2014) e Claude Dubar (1997) – referência específica 

dos demais autores; g) para ampliar o conceito de tecnologia, Marcuse (1999); e h) para caracterizar modelos 

pedagógicos e institucionais, Marin (1990). Pretende-se com a pesquisa bibliográfica identificar e 

caracterizar as pesquisas sobre essa temática, bem como investigar as perspectivas de análises presentes nos 

trabalhos selecionados, explicitando como ficam definidos os saberes, conhecimentos e atuação profissional 

de professores tutores no ensino superior na modalidade a distância. A pesquisa documental foi realizada por 

meio do exame da legislação específica sobre ensino superior na modalidade a distância no Brasil e de 

documentos norteadores de 02 instituições brasileiras de ensino superior que, após levantamento das 

instituições que oferecem ensino superior / Curso de Pedagogia na modalidade a distância e que receberam 

por duas vezes nota máxima na avaliação ENADE entre 2005 e 2011, responderam positivamente à 

solicitação de autorização para pesquisa. Finalmente, a pesquisa de campo incluiu: a) contatos com as 02 

instituições selecionadas, 01 coordenadora de Curso e 18 professores tutores nelas atuantes, que aceitaram 

participar da pesquisa, b) construção e teste de instrumentos para coleta de dados (Questionário, Roteiro de 

Entrevista e Roteiro de Análise de Documentos). Os dados coletados foram organizados em quadros, figuras 

e tabelas, com o auxílio do software SPHINX iQ2, respondendo às perguntas norteadoras da pesquisa: O que 

dizem as diferentes contribuições científicas sobre os saberes e o trabalho do professor tutor? O que orienta a 

legislação, acerca da modalidade de educação a distância no Brasil e especialmente, no que tange ao 

professor tutor? Que dizem os documentos norteadores das instituições pesquisadas, quanto a definir e 

organizar a atuação do professor tutor, na modalidade de educação a distância? Quem são e em que 

condições trabalham os professores tutores? Quais são os saberes docentes dos professores tutores 

investigados e como se caracteriza sua atuação/trabalho? Os resultados obtidos confirmaram em parte as 

hipóteses investigadas, revelando que: a) as produções acadêmicas analisadas dedicam maior atenção à 

análise da atuação do professor tutor EaD versus atuação do professor da modalidade presencial e à 

precarização do trabalho professor tutor, reconhecido como tutor e não como professor; b) a legislação 

brasileira tem sido contraditória em relação ao lugar do professor tutor na EaD, mantendo a hierarquização 

da docência nessa modalidade de ensino; c) as instituições de ensino superior investigadas, apesar de serem 

de esfera federal e adotarem o modelo UAB, apresentam formas distintas de desenvolvimento dos cursos e 

de atuação dos professores tutores; d) a atuação e as condições de trabalho dos professores tutores são 

influenciadas pela ação desses atores, que se movimentam e modificam seus ambientes; e) na EAD a 

docência é definida pelo uso da tecnologia, quase sempre reduzida ao uso do computador, sem o 

entendimento da tecnologia como instrumento que organiza as relações sociais que se estabelecem e sem o 

reconhecimento do indivíduo como parte integrante da tecnologia.  

 

Palavras-chave: Educação a Distância/EAD; Ensino Superior;Saberes e práticas docentes do Professor 

Tutor. 
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PALERMO, Roberta Rossi Oliveira. 2018. The tutor teacher’s knowledge and practices in Distance 

Education in Higher Education.Dissertation (Doctor’s degreein Education: History, Politics, Society). São 

Paulo: PUC-SP –Graduate Program in Education: History, Politics, Society. 

 

ABSTRACT 

 

This research focuses on the context of the tutor teachers’ professional socializationand the 

respective implication concerning their knowledge and practices in Distance Education (DE) in Higher 

Education. It aims to gather elements that could explicit the characteristics of the tutor teacher’s work and 

under which conditions it happens. It is a bibliographic, documentary and field research, theoretically 

supported by authors related to the area of Sociology of Education, especially regarding the relations 

established among teaching work and professional identity: a) to identify the tutor teacher’s knowledge, 

Tardif and Raymond (2000), Borges (2001), Pimenta (2012), Gauthier (2013), Nóvoa (1999) and Perrenoud 

(2001); b) to elucidate the concept ofpoliteachingin distance education, Mill (2014); c) to identify the tutor 

teacher’s thinking and the professional background knowledge for the practice of the teaching work, 

Shulman (2005); d) to understand the teaching professional development, Marcelo Garcia (2009); e) to 

analyze the teaching professional insertion, Vaillant (2009); e) to understand the elements that characterize 

the teaching work, Tardif and Lessard (2009); f) to discuss the socialization and the teaching professional 

identity, Berger &Luckmann (2014) and Claude Dubar (1997) – other authors’ specific reference; g) to 

advance the concept of technology, Marcuse (1999); and h) to characterize pedagogical and institutional 

models, Marin (1990). The intention with the bibliographic research is to identify and characterize the 

studies related to this theme, as well as investigate the perspectives of analysis in the selected works, 

elucidating how the tutor teachers’ knowledge and professional performance in distance education in higher 

education are defined. The documentary research was accomplished by means of survey of specific 

legislation about distance education in higher education context in Brazil and documents from 02 Brazilian 

Higher Education institutions that, after mapping the higher education institutions that offer the 

undergraduate major in Education in distance education and that twice received the highest score at ENADE 

evaluation (National Exam of Evaluation of Students’ Performance) between 2005 and 2011, agreed to the 

solicitation of authorization for the survey. Finally, the field research included: a) contacts with those 02 

selected institutions, 01 Coordinatorof the Undergraduate Major and 18 tutor teachers, that accepted to 

participate in the survey; b) creation and testing of instruments to data collection (Questionnaire, Interview 

Guidelines and Guidelines for the Analysis of Documents). Data collected were organized in tables, figures 

and charts, with the support of the SPHINX iQ2software, answering to the research questions: What do 

different scientific contributions express about the tutor teacher’s knowledge and work? What are the 

directions of the legislation regarding the distance education in Brazil, and especially concerning the tutor 

teacher? What do the documents from the surveyed institutions express about the definition and organization 

of the tutor teacher’s work, in distance education? Who are the tutor teachers and under which conditions do 

they work? Which teaching knowledge do the surveyed tutor teachers have and how is their 

work/performance characterized? The results obtained partially confirmed the hypothesis investigated, 

revealing that: a) the examined academic productions mainly focused on the analysis of the DE tutor 

teacher’s workversusthe teacher’s work in face-to-face instruction andon the precarization of the tutor 

teacher’s work, recognized as a tutor and not as a teacher; b) the Brazilian legislation has been contradictory 

regarding the tutor teacher’s space in DE, maintaining the teaching hierarchization in distance education; c) 

the investigated higher education institutions, though being public and federal and having adopted the UAB 

model (Open University of Brazil), present distinct forms of course development and tutor teacher’s work; d) 

the tutor teachers’ performance and work conditions are influenced by those actors’ action, who move 

themselves and modify their environment; e) in DE, the teaching work is defined by the use of technology, 

almost always reduced to the use of the computer, without understanding technology as an instrument that 

organizes the social relations established and without recognizing the individual as integral part of 

technology.  

 

Keywords: Distance Education/DE; Higher Education;Tutor Teacher’s knowledge and practices. 
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Os ofícios e profissões que lidam com o outro, com certeza nem sempre 

têm contornos bem delimitados. [...] as relações entre os trabalhadores e 

as pessoas constituem o processo de trabalho, o qual consiste em 

manter, mudar ou melhorar a situação humana das pessoas, inclusive as 

pessoas elas próprias [...] O importante aqui é compreender que as 

pessoas não são um meio ou uma finalidade do trabalho, mas a 

“matéria-prima” do processo de trabalho interativo e o desafio primeiro 

das atividades dos trabalhadores. 

(TARDIF & LESSARD, 2012,  p. 19-20) 
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

a) Alinhamento à linha de pesquisa 

 

Na pesquisa realizada por mim e que se tornou a Dissertação de Mestrado1 intitulada 

“Formação e Identidade do Professor Tutor no Ensino Superior na Modalidade a Distância: a 

produção de Teses e Dissertações brasileira na área de educação (2001-2010)”, o foco de 

análise foi a busca pela compreensão da formação e identidade do professor tutor.  Como 

professora tutora sempre questionei o processo de contratação e, consequentemente, de atuação 

dos professores tutores, afinal são considerados profissionais “de segunda classe”, sendo 

inclusive, intitulados apenas, tutores – não pertencentes à carreira docente.  Desse modo, seus 

saberes e sua atuação não são considerados “docentes”. 

Como ponto de partida cumpre assinalar que esta pesquisa está vinculada à Linha de 

Pesquisa – Processos de escolarização, desigualdades sociais e diversidade (dentro da área de 

concentração Educação e Ciências Sociais) e ao amplo Projeto de Pesquisa Coletivo 

denominado Processos de formação e estatuto profissional do magistério, sob coordenação da 

Profa. Dra. Luciana Maria Giovanni. Trata-se de Projeto Coletivo que tem por finalidade: “(...) 

aglutinar esforços de investigação voltados para a compreensão dos elementos que envolvem os 

processos de formação, seja em cursos de formação inicial e continuada, seja pelo próprio 

exercício da profissão docente” (GIOVANNI, 2006, p. 02) e define três frentes de estudos: a) 

Processos de socialização profissional e formadores dos professores; b) Formação inicial e 

continuada de professores e padrões de institucionalização do magistério e c) Condições de 

trabalho e estatuto profissional do magistério. 

Ao abrigo deste Projeto Coletivo, o tema desta pesquisa foi definido – saberes docentes 

e atuação do professor tutor na EAD – e o Projeto foi intitulado “Os saberes e as práticas 

docentes do professor tutor no ensino superior na modalidade a distância”, alinhado à frente 

                                                 
1 PALERMO, Roberta Rossi Oliveira. 2013. Formação e identidade do professor tutor no ensino superior na 

modalidade a distância: a produção de teses e dissertações brasileira na área de educação (2001 – 2010). 

Dissertação (Mestrado em Educação). São Paulo: PUC-SP - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

História, Política, Sociedade. 
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de pesquisa – Processos de socialização profissional e formadores de professores – que 

focaliza: 

(...) o estudo das práticas de socialização prévias à formação inicial, investigando (na 

perspectiva da atualidade ou de sua história) a cultura de raiz de indivíduos que se 

dirigem aos cursos de formação (na condição de formadores ou de aprendizes), de 

modo a evidenciar situações e processos de inclusão/exclusão que esses profissionais 

sofrem em suas próprias histórias de vida pessoal e familiar, nos contextos sociais e 

culturais em que se inserem, nas experiências de escolarização que vivenciam e, 

especificamente, no interior das instituições responsáveis por suas trajetórias e 

condições de formação inicial, ingresso na profissão, exercício profissional e 

oportunidades de formação continuada. (GIOVANNI, 2006, p. 14). 

 

 

b) Retomada de algumas discussões realizadas na Dissertação de Mestrado 

Como não há uma formação e identidade para esse profissional – professor tutor, 

quando se analisam os diferentes modelos de educação a distância, é possível compreender que 

há diversos tipos de tutoria, que podem ou não realizar a mediação de conhecimento – o que 

leva ao reconhecimento do trabalho do professor tutor como mais uma faceta do trabalho 

docente, mas neste caso, na modalidade a distância. Assim, a articulação entre formação e 

identidade do professor tutor exige a identificação do modelo de educação a distância, uma vez 

que ele tem influência direta na atuação desse profissional. 

  Para além disso, vale destacar a identificação de elementos2 para compreensão da 

figura do professor tutor, seu perfil, formação, atuação e possível identidade nos diferentes 

modelos de educação a distância hoje.  

São eles: 

  

▪ A rotina do seu trabalho indica que eles adotam uma “lógica” própria, a partir de 

referenciais pessoais e de formação e das características do modelo em que atuam;  

▪ Nem sempre estão disponíveis, para o professor tutor, informações e recursos para sua 

inserção profissional; 

▪ Dois pontos são fundamentais em sua atuação: a identidade com a profissão e a valorização 

da função do tutor como docência; 

                                                 
2 PALERMO, Roberta Rossi Oliveira. 2013. Formação e identidade do professor tutor no ensino superior na 

modalidade a distância: a produção de teses e dissertações brasileira na área de educação (2001 – 2010). 

Dissertação (Mestrado em Educação). São Paulo: PUC-SP - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

História, Política, Sociedade, p. 86-87. 
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▪ Há dificuldades a serem enfrentadas pelos professores tutores, seja para diferenciar-se 

como profissional, seja para identificar-se com os outros profissionais docentes; 

▪ Os tutores valorizam o saber da experiência, especialmente a experiência profissional, 

relacionando-a com as práticas docentes presenciais já vividas; 

▪ O saber-fazer dos tutores é resultante não só de suas ações cotidianas ou de sua rotina de 

trabalho, mas está ligado a seus referenciais pessoais e profissionais (subjetividade, 

personalidade, percurso profissional, formação, condições de trabalho, recursos e 

orientações disponíveis); 

▪ Os saberes docentes dos professores tutores aparecem nas pesquisas, sem explicitação, 

vinculados às seguintes dimensões: pedagógica, tecnológica, didática, linguística e pessoal 

– compondo um perfil desejável de professor tutor; 

▪ No entanto, a análise das pesquisas3 revela que há saberes docentes distintos que 

configuram a atuação do professor tutor e que indicam a legitimidade dessa nova faceta da 

profissão docente, na modalidade de ensino a distância; 

 

A leitura desse conjunto de elementos4 permite salientar, sobretudo, que a figura do 

professor tutor pode ser considerada central no processo ensino aprendizagem e, portanto, na 

qualidade dos cursos de educação a distância no ensino superior no Brasil. 

Isto posto, para definição dos apoios teóricos para a pesquisa foram considerados, 

Tardif e Raymond (2000), Borges (2001), Pimenta (2012), Gauthier (2013), Nóvoa (1999) e 

Perrenoud (2001) para identificar os saberes docentes do professor tutor; Mill (2014) – para 

explicitar o conceito de docência na modalidade a distância; Shulman (2005) para identificar o 

pensamento do professor tutor e os conhecimentos profissionais de base para o exercício de sua 

função docente; Marcelo Garcia (2009), para compreender o desenvolvimento profissional 

docente; Vaillant (2009), para analisar a inserção docente; Tardif e Lessard (2009) no que tange 

a compreensão das características do trabalho docente; Berger & Luckmann (2014) e Dubar 

(1997) para discutir a socialização e identidade profissional docente; Marcuse (1999) para 

ampliar o conceito de tecnologia; e para caracterizar modelos pedagógicos e institucionais, 

Marin (1990). 

                                                 
3 PALERMO, Roberta Rossi Oliveira. 2013. Formação e identidade do professor tutor no ensino superior na 

modalidade a distância: a produção de teses e dissertações brasileira na área de educação (2001 – 2010). 

Dissertação (Mestrado em Educação). São Paulo: PUC-SP - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

História, Política, Sociedade, p. 61-83. 
4 Idem 
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Assim, a pesquisa aqui relatada diz respeito aos aspectos específicos relacionados aos 

saberes docentes e a prática docente de professores tutores, no ensino superior e na modalidade 

a distância. Analisar as questões relativas ao contexto de inserção profissional e as condições 

de trabalho desses professores tutores, na perspectiva da construção desses dois processos, 

mostrou-se um caminho promissor, capaz de trazer novos elementos para compreensão desse 

campo de estudos. 

Notadamente a compreensão do conceito de tecnologia, possibilitará identificar o lugar 

da EaD e do professor tutor no contexto da educação brasileira. 

Afinal, a modalidade de educação a distância é simplesmente um bom negócio ou uma 

real possibilidade de ampliação de oportunidades, especialmente às populações que têm 

dificuldade de acesso? Num país tão diverso de oportunidades e com propostas de formação de 

professores aligeiradas, diante da magnitude da necessidade de atuação e substituição ao 

número significativo de professores leigos, seria realmente esta uma real e legítima estratégia 

governamental? 

Não obstante, seria o professor tutor uma mão de obra barata e potencialmente lucrativa, 

dado o número de alunos sob a sua responsabilidade? 

No Brasil ainda não se reconhece o tutor como professor, portanto ele permanece não 

participante da carreira docente, embora seja um profissional que atue como um professor.  

Considerando o “modelo” mais usualmente desenvolvido nessa modalidade de 

educação, tanto pelas universidades públicas como particulares, tem-se na UAB (CAPES) o 

parâmetro para o desenvolvimento de cursos nessa modalidade, ainda que o mesmo não seja 

recomendado como “modelo” pelo MEC. 

É em torno dessas perspectivas que são apresentados a seguir, os contornos 

caracterizadores da Pesquisa realizada. 

 

c) Questões norteadoras, objetivos e hipótese da pesquisa 

 

A definição do objeto de pesquisa – trabalho realizado pelo professor tutor e as 

condições de realização desse trabalho – levou às seguintes questões norteadoras da pesquisa: 
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Questões norteadoras 

▪ O que dizem as diferentes contribuições científicas sobre os saberes e o trabalho do 

professor tutor?  

▪ O que orienta a legislação, acerca da modalidade de educação a distância no Brasil e 

especialmente, no que tange ao professor tutor? 

▪ Que dizem os documentos norteadores das instituições pesquisadas, quanto a definir e 

organizar a atuação do professor tutor, na modalidade de educação a distância? 

▪ Quem são e em que condições trabalham os professores tutores? 

▪ Quais são os saberes docentes dos professores tutores investigados e como se caracteriza 

sua atuação/trabalho? 

 

Objetivo Geral 

Reunir elementos que explicitem as características do trabalho do professor tutor e as 

condições em que ele é realizado. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Examinar as diferentes contribuições científicas, identificando concepções sobre os saberes 

e a atividade docente do professor tutor. 

 

2. Reunir legislação atual acerca da modalidade de educação a distância para o ensino 

superior no Brasil, compondo um quadro dos documentos legais norteadores utilizados nas 

diferentes instituições a serem identificadas e pesquisadas; 

 

3. Caracterizar as instituições pesquisadas do curso de Pedagogia, na modalidade EaD; 

 

4. Identificar perfil de professores tutores, seus percursos profissionais e de formação, seus 

saberes, práticas e condições de atuação. 

 

Hipóteses 

 

1. As diferentes contribuições científicas, bem como as instituições de ensino superior que 

oferecem cursos de Pedagogia na modalidade de educação a distância, analisadas nesta 

tese, discorrem sobre os diversos aspectos da tutoria que é desenvolvida e concentram suas 

análises nos aspectos mais restritos dessa atuação, como por exemplo, a motivação dos 

alunos;  
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2. A legislação brasileira, especialmente no que tange à organização e definição das funções 

docentes, tem sido contraditória em relação ao lugar do professor tutor na EaD; 

3. A docência na modalidade de educação a distância é vinculada e definida apenas pelo uso 

da tecnologia, que está reduzida ao uso do computador. Nesse paradigma instituído, não há 

entendimento da tecnologia como instrumento que organiza as novas relações sociais que 

se estabelecem, nem o reconhecimento do indivíduo como parte integrante e fator da 

tecnologia; 

4. Nas instituições que reconhecem o tutor como professor, o trabalho pedagógico é 

desenvolvido com a presença de vários profissionais, revelando uma forma plural de 

atuação docente e uma concepção de docência como uma profissão de interações humanas;  

5. A atuação e as condições de trabalho dos professores tutores nos diferentes contextos 

institucionais pesquisados são influenciadas pela ação dos próprios sujeitos – professores 

tutores – que se movimentam e modificam seus ambientes. Assim, tais processos são 

contingentes, mas também dinâmicos e distintos entre si. 

 

 

d) Metodologia da pesquisa  

 

Autores como Becker (1997), Bogdan e Biklen (1994), Goode e Hatt (1975), Haguete 

(1997), Selltiz e outros (1967), Triviños (1992), Zago e outros (2003), Strehl (2011), Traina & 

Traina Jr. (2011), Giovanni (1998 e 1999), Marin (2001) e também os autores mencionados no 

referencial teórico norteador desta pesquisa forneceram apoio para as decisões em relação aos 

procedimentos metodológicos aqui citados. 

Esta pesquisa incluiu, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica, seguida de pesquisa 

documental e pesquisa de campo. 

Em relação à metodologia específica da pesquisa bibliográfica – vale lembrar aqui a 

orientação de textos como o de Strehl (2011), que apresenta a pesquisa bibliográfica como 

instrumento de investigação, e o de Traina & Traina Jr. (2011), que se volta especificamente 

para a operacionalização da pesquisa bibliográfica. São autores segundo os quais a pesquisa 

bibliográfica é a atividade de localização e consulta de fontes diversas de informações escritas, 

para coletar dados gerais ou específicos a respeito de um tema. Trata-se de metodologia que 

inclui, segundo esses autores, as seguintes etapas: 
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I. Localização das fontes de dados  

II. Seleção do material  

III. Leitura do material 

IV. Fichamento, organização, processamento do material 

V. Apresentação do material 

 

 Segundo Giovanni (2011), no que tange à pesquisa bibliográfica, os dados coletados – 

decorrentes do levantamento bibliográfico – podem ser reunidos segundo perspectiva de análise 

proposta por Mey (apud GIOVANNI, 2011), que toma as pesquisas como integrantes de um 

contexto social mais amplo, que implica a presença de diferentes “vozes” ou “personagens”, 

num tempo e espaço específicos que lhes conferem sentido: 

- quando foram realizadas as pesquisas? 

- quem são os pesquisadores? 

- de onde falam? 

- sobre o que ou quais aspectos da temática central se voltam suas análises? 

- como foram realizadas as pesquisas?    

 

Tais perguntas, segundo a autora, podem ser ainda ampliadas:  

(...)  a metáfora da voz proposta por Mey para análise de qualquer atividade social que 

faça uso da linguagem ou de qualquer tipo de interação – a pesquisa inclusive – é rica 

e pode pôr em destaque aspectos vitais das atividades sob análise: vozes, visões,  

concepções, interações, indivíduos, grupos, sociedade, os falantes, os ouvintes, os 

próximos ou distantes (no tempo e no espaço), os expectadores, os que ficam à 

margem, os protagonistas, os discursos/diálogos, as ações/reações ou 

omissões/silêncios de cada um. (GIOVANNI, 2011, p.8). 

 

 Já em relação à pesquisa documental cumpre assinalar que ela se deu com auxílio de 

Roteiro para análise de documentos, construído e testado para incidir sobre: legislação, 

dissertações e teses, selecionadas no Banco de Dissertações e Teses da CAPES, bem como 

documentos norteadores das diferentes instituições identificadas e pesquisadas. Nesta etapa da 

investigação, foram reunidas informações que permitiram a composição do perfil ou contexto 

dos fatos, instituições, sujeitos e situações em estudo.  

A importância da construção desse roteiro de análise de documentos é assim assinalada 

por Marin (2001, p.2): 

(...) há questões que norteiam o exame de um documento. Trata-se de colocar sob a 

forma de um roteiro, as questões que temos a fazer ao documento e, num primeiro 

momento, ter os elementos de identificação que facilitem o trabalho de análise 

posterior. Com isso podemos balizar o andamento do trabalho, se as respostas estão 
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sendo fornecidas, ou não; se há necessidade de ampliação na busca de fontes, ou não; 

se há muitos elementos de detalhe; se há muitos “achados”, ou seja, dados 

inesperados. 

 

Por fim, torna-se importante destacar que, ao término dessa coleta de dados foi possível 

realizar uma síntese das informações e discuti-las à luz dos apoios teóricos selecionados, bem 

como de outros pesquisadores e especialistas na área. 

 No que tange à pesquisa de campo destaca-se aqui o fato de que ela se refere, 

especificamente, à localização, seleção e estudo das instituições e sujeitos investigados – o que 

envolveu: 

 

e) Definição de critérios, levantamento e seleção de instituições de ensino superior/Curso 

de Pedagogia a distância 

 

Inicialmente buscou-se contemplar a cidade de São Paulo em decorrência do expressivo 

número de instituições que desenvolvem cursos na modalidade a distância, conforme 

publicação do Censo5 EaD 2013/2014, e proposto no projeto de pesquisa apresentado, para 

participação no processo seletivo do Doutorado. Posteriormente, com o início da pesquisa 

bibliográfica, foi possível concluir que não seria oportuno considerar apenas a cidade de São 

Paulo, para garantir a diversidade de instituições de ensino a distância que coexistem no Brasil. 

Assim, buscando encontrar critérios para seleção da amostra, visto o contexto de análise 

ter sido ampliado, foi preciso identificar primeiro os possíveis indicadores de qualidade na 

modalidade de educação a distância. 

Há três importantes indicadores de qualidade dos cursos, nas modalidades presencial e a 

distância, utilizados pelo MEC6, são eles: ENADE, o CPC e o CC. 

Em relação aos cursos, os indicadores informados são a nota do curso no Enade, o 

Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Conceito de Curso (CC). 

•   Enade: o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia o conhecimento 

dos alunos em relação ao conteúdo previsto nas diretrizes curriculares do respectivo 

curso de graduação, suas habilidades e competências. Participam do Exame os alunos 

                                                 
5 A maior parte das instituições respondentes é de caráter educacional privada com ou sem fins lucrativos (41,7%), localizadas 

nas regiões sudeste e sul. As instituições públicas (federal, estadual e municipal) correspondem a 22,3% dos respondentes, 

sendo que a maioria está localizada nas regiões Sudeste e Nordeste. Manteve-se em 2013 a mesma tendência observada nos 

últimos anos. 
6 http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-de-qualidade  Acesso em 13/01/2015 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-de-qualidade
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ingressantes e concluintes dos cursos avaliados. Os resultados do Enade são 

considerados na composição de índices de qualidade relativos aos cursos e às 

instituições (como o CPC e o IGC). 

•    CPC: é composto a partir dos resultados do Enade e por fatores que consideram a 

titulação dos professores, o percentual de docentes que cumprem regime parcial ou 

integral (não horistas), recursos didático-pedagógicos, infraestrutura e instalações 

físicas. O conceito, que vai de 1 a 5 (sendo 5 o valor máximo), é um indicador 

preliminar da situação dos cursos de graduação no país.  

 

•    Conceito de Curso (CC): composto a partir da avaliação in loco do curso pelo 

MEC, pode confirmar ou modificar o CPC. A necessidade de avaliação in loco para a 

renovação do reconhecimento dos cursos é determinada pelo CPC: cursos que 

obtiverem CPC 1 e 2 serão automaticamente incluídos no cronograma de avaliação in 

loco.  Cursos com conceito igual ou maior que 3 podem optar por não receber a visita 

dos avaliadores e, assim, transformar o CPC (Conceito Preliminar de Curso) em CC, 

que é um conceito permanente.  

Em relação às instituições de ensino, os indicadores informados são o IGC (Índice 

Geral de Cursos da instituição) e o Conceito Institucional: 

•    IGC: sintetiza em um único indicador a qualidade de todos os cursos de graduação 

e pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) de cada universidade, centro 

universitário ou faculdade do país. No que se refere à graduação, é utilizado o CPC 

dos cursos, e no que se refere à pós-graduação, é utilizada a Nota Capes, que expressa 

os resultados da Avaliação dos Programas de Pós-graduação, realizada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O IGC vai de 

1 a 5.  

• CI: O indicador pode ser confirmado ou alterado pelo Conceito Institucional 

(CI), que é composto a partir da avaliação in loco do curso pelo MEC. BRASIL/INEP 

(2015) 

 

Isto posto, identificou-se como critério para definição da amostra, o ENADE7 – Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes: 

[...] que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem 

como objetivo aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 

programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, e 

as habilidades e competências em sua formação. BRASIL/INEP (2015a)  

 

Também foi definido que as instituições a serem selecionadas deveriam ter sido 

avaliadas com a nota máxima do ENADE, nota 5, em dois dos anos – 2005, 2008 e 2011, como 

a possibilidade de poder identificar as instituições melhor avaliadas e, consequentemente, os 

modelos de educação a distância que, aparentemente, estão trazendo bons resultados para essa 

modalidade de educação no país. 

                                                 
7 http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade Acesso em 13/01/2015 

 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade
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No ano de 2005 foram avaliados 890 cursos da Licenciatura de Pedagogia, sendo apenas 

12 cursos avaliados com a nota máxima no ENADE – Nota (5). Dos cursos avaliados, apenas 1 

(uma) instituição é particular e localizada no estado do Espírito Santo, os demais (11) são de 

instituições públicas das esferas estadual e federal – o que significa que os modelos de EAD 

não são os mesmos. No que tange à esfera estadual tem-se 04 cursos avaliados, 02 localizados 

na região Sul e apenas 01 curso na região Nordeste. 

Um outro dado que se destaca é que, entre as universidades federais há uma 

concentração no estado de Minas Gerais, sendo 04 cursos localizados nesse estado e apenas 01 

em São Paulo, embora todos concentrem-se na região Sudeste. 

A seguir são apresentadas: a Figura 1 – Frequência de instituições públicas e 

particulares avaliadas no ENADE/2005, que traz o gráfico que representa a divisão de cursos 

entre particulares e públicos, bem como a Tabela 1 – Resultados ENADE/2005 – Instituições 

avaliadas com nota (5) - que subsidiou sua elaboração. 

 

 

Figura 1 -  Frequência de instituições públicas e particulares avaliadas no ENADE/2005 
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Tabela 1 – Resultados ENADE/2005 – Instituições avaliadas com nota 5 

Ministério da Educação

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Resultados ENADE 2005

Nome da IES Sigla IES
Município (funcionamento do 

curso)
UF

Conceito

_Enade

ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS ESFA SANTA TERESA ES 5

FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ FAFIPA PARANAVAÍ PR 5

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA UFV VIÇOSA MG 5

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA UNEB IRECÊ BA 5

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO UERJ DUQUE DE CAXIAS RJ 5

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS UNIMONTES MONTES CLAROS MG 5

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG PONTA GROSSA PR 5

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO UNESP PRESIDENTE PRUDENTE SP 5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS UFMG BELO HORIZONTE MG 5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS UFSCAR SÃO CARLOS SP 5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI UFSJ SÃO JOÃO DEL REI MG 5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA UFU UBERLÂNDIA MG 5  

Fonte: Tabela adaptada pela pesquisadora. Disponível em  http://portal.inep.gov.br/enade  Acesso em 27/09/2015. 

 

O próximo exame ENADE ocorreu em 2008, quando foram avaliados 1.175 cursos da 

Licenciatura de Pedagogia, com apenas 36 cursos avaliados com a nota máxima (5) – 13 

particulares e 23 públicas. Nesse ano o que se destaca é o aumento significativo de cursos com 

nota máxima, vinculados a instituições particulares, sendo 13 em comparação com o primeiro 

exame ENADE, realizado em 2005, quando apenas 1 curso havia sido avaliado com a nota 

máxima. Em relação às instituições públicas foram 23 cursos de Pedagogia com a nota máxima, 

em comparação com o primeiro exame ENADE, identificadas 11 instituições/cursos. 

Do total de 36 cursos avaliados com a nota máxima (5), a concentração desses cursos 

está localizada na região Sudeste e Sul do Brasil, sendo 19 cursos na região Sudeste e 07 cursos 

na região Sul. O destaque se dá para as regiões Nordeste e Norte que aparecem com 05 cursos 

avaliados com a nota máxima na região Nordeste e 03 cursos na região Norte.  

Vale observar que uma região não aparece nas duas datas – 2005 e 2008 – do ENADE: 

a região Centro-Oeste. 

A seguir, são apresentadas a Figura 2 que traz o gráfico com a nova divisão de cursos 

particulares e públicos, bem como a Tabela 2 que subsidiou sua elaboração. 

 

 

 

http://portal.inep.gov.br/enade
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Figura 2 – Gráfico da frequência de instituições públicas e particulares avaliadas no ENADE/2008 

 

 

Tabela 2 – Resultados ENADE/2008 – Instituições avaliadas com nota 5 

Ano 

Enade
Área Nome da IES

Município (funcionamento do 

curso)

Dep. 

Administra

tiva

Conceito_Enade

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA LONDRINA Estadual 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA UBERLÂNDIA Federal 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Estadual 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO BAURU Estadual 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO PRESIDENTE PRUDENTE Estadual 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO MARÍLIA Estadual 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI SÃO JOÃO DEL REI Federal 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO GUARUJÁ Privada 5

2008 PEDAGOGIA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTO ANDRÉ SANTO ANDRÉ Privada 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA SÃO GABRIEL Privada 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS MONTES CLAROS Estadual 5

2008 PEDAGOGIA FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO CAMPO MOURÃO Estadual 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL GUAÍBA Privada 5

2008 PEDAGOGIA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO Privada 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO SÃO LUÍS Federal 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE RIO BRANCO Federal 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE NATAL Federal 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS BELO HORIZONTE Federal 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL PORTO ALEGRE Federal 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO RECIFE Federal 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ FOZ DO IGUAÇU Estadual 5

2008 PEDAGOGIA FACULDADE DE FILOSOFIA SANTA DOROTÉIA NOVA FRIBURGO Privada 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO CAMPINAS Privada 5

2008 PEDAGOGIA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA PORTO VELHO Federal 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA Estadual 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO CAMPOS DOS GOYTACAZES Estadual 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS BELO HORIZONTE Estadual 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS POÇOS DE CALDAS Estadual 5

2008 PEDAGOGIA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS PARIPIRANGA Privada 5

2008 PEDAGOGIA FACULDADE DA REGIÃO SERRANA SANTA MARIA DE JETIBÁ Privada 5

2008 PEDAGOGIA FACULDADE DO MARANHÃO SÃO LUÍS Privada 5

2008 PEDAGOGIA INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CENECISTA DE FARROUPILHA FARROUPILHA Privada 5

2008 PEDAGOGIA INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO VERA CRUZ SÃO PAULO Privada 5

2008 PEDAGOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL VACARIA Estadual 5

2008 PEDAGOGIA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PALMAS Federal 5

2008 PEDAGOGIA INSTITUTO A VEZ DO MESTRE RIO DE JANEIRO Privada 5

Fonte: Tabela adaptada pela pesquisadora. Disponível em  http://portal.inep.gov.br/enade  Acesso em 27/09/2015. 

 

http://portal.inep.gov.br/enade
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 No penúltimo exame – ENADE/2011 (BRASIL/INEP, 2015a) com os resultados 

publicados, foi possível identificar que dos 993 cursos avaliados, apenas 28 foram avaliados 

com a nota máxima – (5). 

 Desses cursos avaliados com a nota máxima, 22 pertenciam a instituições particulares e 

apenas 06 a instituições públicas. Nesse ano o destaque foi para a região Centro-Oeste, que pela 

primeira vez, aparece no ENADE com 01 um curso avaliado com a nota máxima. A região Sul 

aparece com 08 cursos e a região Sudeste com 13 cursos. Na região Nordeste são avaliados 

com a nota máxima 05 cursos e a região Norte com 01 curso. 

Na sequência são apresentadas a Figura 3 que traz o gráfico com a divisão de cursos 

particulares e públicos do ENADE/2011, bem como a Tabela 3 que subsidiou sua elaboração. 

 

 

 

Figura 3 -  Frequência de instituições públicas e particulares avaliadas no ENADE/2011 
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Tabela 3 – Resultados ENADE/2011 – Instituições avaliadas com nota 5 

Ano Enade IES Sigla IES Área Enquadramento Sigla UF Município
Categoria 

Administrativa

Conceito 

Enade Faixa

2011 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL UCS PEDAGOGIA (LICENCIATURA) RS VACARIA PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO UNESP PEDAGOGIA (LICENCIATURA) SP SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PÚBLICA 5

2011 UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ UNIVALI PEDAGOGIA (LICENCIATURA) SC TIJUCAS PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP PEDAGOGIA (LICENCIATURA) SP ASSIS PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP PEDAGOGIA (LICENCIATURA) DF BRASÍLIA PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP PEDAGOGIA (LICENCIATURA) SP JUNDIAÍ PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP PEDAGOGIA (LICENCIATURA) SP LIMEIRA PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP PEDAGOGIA (LICENCIATURA) SP SANTANA DE PARNAÍBA PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP PEDAGOGIA (LICENCIATURA) SP SANTOS PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP PEDAGOGIA (LICENCIATURA) SP SOROCABA PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP PEDAGOGIA (LICENCIATURA) SP SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PRIVADA 5

2011 CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS UNIRITTER PEDAGOGIA (LICENCIATURA) RS PORTO ALEGRE PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL ULBRA PEDAGOGIA (LICENCIATURA) RS CACHOEIRA DO SUL PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL ULBRA PEDAGOGIA (LICENCIATURA) RS TORRES PRIVADA 5

2011 CENTRO UNIVERSITÁRIO MONTE SERRAT UNIMONTE PEDAGOGIA (LICENCIATURA) SP SANTOS PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES UMC PEDAGOGIA (LICENCIATURA) SP MOGI DAS CRUZES PRIVADA 5

2011 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO PUC-RIO PEDAGOGIA (LICENCIATURA) RJ RIO DE JANEIRO PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN PEDAGOGIA (LICENCIATURA) RN CAICÓ PÚBLICA 5

2011 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN PEDAGOGIA (LICENCIATURA) RN NATAL PÚBLICA 5

2011 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PE CARUARU PÚBLICA 5

2011 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS UEMG PEDAGOGIA (LICENCIATURA) MG POÇOS DE CALDAS PÚBLICA 5

2011 UNIVERSIDADE POSITIVO UP PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PR CURITIBA PRIVADA 5

2011 FACULDADE IDEAL FACI PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PA BELÉM PRIVADA 5

2011 FACULDADE DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE - PEDAGOGIA (LICENCIATURA) SP SÃO PAULO PRIVADA 5

2011 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IVOTI ISEI PEDAGOGIA (LICENCIATURA) RS IVOTI PRIVADA 5

2011 INSTITUTO SALVADOR DE ENSINO E CULTURA ISEC PEDAGOGIA (LICENCIATURA) BA SALVADOR PRIVADA 5

2011 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PB CAMPINA GRANDE PÚBLICA 5

2011 FACULDADE INEDI CESUCA PEDAGOGIA (LICENCIATURA) RS CACHOEIRINHA PRIVADA 5

Fonte: Tabela adaptada pela pesquisadora. Disponível em  http://portal.inep.gov.br/enade  Acesso em 27/09/2015. 

 

Considerando que o critério de seleção das instituições/cursos a serem investigadas foi a 

permanência com a nota máxima – (5) em pelo menos dois dos exames ENADE, o exame dos 

dados dos gráficos e tabelas até aqui apresentados resulta na identificação de 08 instituições 

públicas e 02 instituições particulares – que seguem abaixo, listadas com os respectivos 

endereços eletrônicos localizados para contato. 

 

Públicas: 

 

1. Universidade de Ponta Grossa (UEPG) – Ponta Grossa/PR (ENADE: 2005/2008) 

http://ead.uepg.br/site/ 

 

2. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – Presidente Prudente/SP 

(ENADE: 2005/2008) – http://www.unesp.br/nead/#!/programa-univesp/ 

 

3. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte/MG (ENADE: 2005/2008) 

https://www.ufmg.br/ead/site/index.php/cursos/graduacao/submenu-pedagogia 

 

4. Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) - São João Del Rei/MG (ENADE: 2005/2008) – 

http://grad.nead.ufsj.edu.br/pedag/site/ 

 

5. Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – Uberlândia/MG (ENADE: 2005/2008) 

http://www.cead.ufu.br/ 

 

6. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Natal/RN (ENADE: 2008/2011) 

http://portal.inep.gov.br/enade
http://ead.uepg.br/site/
http://www.unesp.br/nead/#!/programa-univesp/
https://www.ufmg.br/ead/site/index.php/cursos/graduacao/submenu-pedagogia
http://grad.nead.ufsj.edu.br/pedag/site/
http://www.cead.ufu.br/
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http://www.sedis.ufrn.br/index.php/cursos/cursos-oferecidos/pos-graduacao-

2/licencatura/pedagogia 

 

7. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – São José do Rio Preto/SP 

(ENADE: 2008/2011) – http://www.unesp.br/nead/#!/programa-univesp/ 

 

8. Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Poços de Caldas/MG (ENADE: 2008/2011) – 

http://www.uemg.br/cursos.php?id=60 
 

 

 

Particulares: 

 

1. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) – Rio de Janeiro/RJ (ENADE: 

2008/2011) – http://www.ccead.puc-rio.br/?page_id=10213 

 

2. Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) – Guaíba8/Cachoeira do Sul9/Torres10 (ENADE: 

2008/2011) – http://www.ulbra.br/guaiba/graduacao/ead/pedagogia/licenciatura/ 

http://www.ulbra.br/cachoeira-do-sul/graduacao/ead/pedagogia/licenciatura/ 

http://www.ulbra.br/torres/graduacao/ead/pedagogia/licenciatura/ 

 

Dessa forma, chegou-se a um total de 10 instituições - consideradas de excelência 

segundo a avaliação do ENADE, a serem contatadas. 

Após a identificação dos respectivos endereços eletrônicos, das universidades 

selecionadas, foram enviados e-mails às respectivas coordenações dos cursos de Pedagogia, na 

modalidade a distância (EaD), com o objetivo de: apresentação da pesquisadora e da pesquisa, 

convite e obtenção da anuência para participação na pesquisa, obtenção dos documentos 

norteadores da EAD nas respectivas instituições e endereços eletrônicos dos professores tutores 

nelas atuantes, com vistas à aplicação de questionários e agendamento de entrevistas. 

Assim tínhamos inicialmente o seguinte perfil dessas instituições, expresso no Quadro 

1, a seguir. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 ENADE 2008 
9 ENADE 2011 
10 ENADE 2011 

http://www.sedis.ufrn.br/index.php/cursos/cursos-oferecidos/pos-graduacao-2/licencatura/pedagogia
http://www.sedis.ufrn.br/index.php/cursos/cursos-oferecidos/pos-graduacao-2/licencatura/pedagogia
http://www.unesp.br/nead/#!/programa-univesp/
http://www.uemg.br/cursos.php?id=60
http://www.ccead.puc-rio.br/?page_id=10213
http://www.ulbra.br/guaiba/graduacao/ead/pedagogia/licenciatura/
http://www.ulbra.br/cachoeira-do-sul/graduacao/ead/pedagogia/licenciatura/
http://www.ulbra.br/torres/graduacao/ead/pedagogia/licenciatura/
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Quadro 1 – Instituições selecionadas, professores tutores e coordenadores do curso de 

Pedagogia EaD com 02 notas máximas no ENADE/2005, 2008 e 2011 

 

Instituições / Pedagogia EaD Total de Professores Tutores 

e Coordenadores/ 02 universidades 

Universidade de Ponta Grossa (UEPG) – Ponta Grossa/PR  

 

 

 

 

 

 

 

Professores 

Tutores = 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadores = 02 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo 

Horizonte/MG 

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) - São 

João Del Rei/MG 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – 

Uberlândia/MG 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP) – Presidente Prudente/SP 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP) – São José do Rio Preto/SP 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – 

Natal/RN 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Poços 

de Caldas/MG 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC/RJ) – Rio de Janeiro/RJ 

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) – 

Guaíba/Cachoeira do Sul/Torres 

Fonte: Dados coletados com as respectivas instituições via e-mail. 

 

 Do Quadro 1, apenas 02 universidades responderam positivamente à participação na 

pesquisa.  

 Assim definiram-se como alvos da pesquisa: 02 instituições de ensino superior 

federais, 18 professores tutores que responderam ao questionário online enviado (entre os 

61 nelas atuantes) e 01 coordenador de curso que aceitou participar da entrevista online. 

  

f) Construção e teste dos instrumentos para coleta de dados: Questionário e Roteiro de 

Entrevista 

Em relação aos instrumentos11 de pesquisa propostos – questionário e entrevista – foram 

tomados alguns cuidados em sua elaboração, como orienta Giovanni (2009): 

▪ Entrevistas online: a relação de poder/hierarquia (afeta as respostas); entrevistador e entrevistados 

se avaliam e sofrem a influência dessa avaliação; relação de confiança + tendência do entrevistado 

em concordar com o entrevistador/ ou com o que ele acha que o entrevistador espera; questões 

                                                 
11 Os Testes dos Instrumentos compreenderam sua leitura e análise por pesquisador experiente, bem como 

aplicação em situações de coleta semelhantes às da pesquisa, para verificar a adequação de cada item incluído nos 

Instrumentos e necessidade de inclusão/exclusão/ajustes de itens.   
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éticas X “desabafos” do entrevistado; respeito ao entrevistado X tempo da entrevista; 

sigilo/anonimato; e “rapport” + “atenção flutuante” do entrevistador; 

▪ Questionários online: considerar que muitas pessoas resistem a escrever; prever possíveis perdas 

na devolução dos questionários, dependendo do “percurso” entre pesquisador e pesquisados; 

considerar que influenciam na porcentagem de retorno: quem envia, tipo de solicitação, linguagem 

utilizada, facilidade de preenchimento, facilidade para devolução, motivos para responder. 

 

Além disso, foram definidos para as entrevistas e questionários, conforme orienta 

Giovanni (2009), alguns critérios para adequação das questões formuladas: questões abertas, 

fechadas e centradas nos temas em sequência, considerando as questões, objetivos, hipóteses e 

conceitos norteadores da pesquisa – sempre visando às melhores “condições de produção do 

discurso e expressão do pensamento” do respondente e/ou entrevistado.  

O questionário, elaborado, por meio do software Sphinx iQ2, foi dividido em 04 

(quatro) partes, sendo: Parte I – Dados gerais; Parte II – Formação Acadêmica; Parte III – 

Experiência Profissional; e Parte IV – Saberes Docentes (Ver Apêndice 1 – Questionário 

Sphinx iQ2 – Professores Tutores)  

A entrevista online, também elaborada com base nos mesmos critérios, foi dividida em 

03 (três) partes: sendo: Parte I – Identificação Pessoal; Parte II – Formação e Percurso 

Profissional; e Parte III – Modalidade a Distância. (Ver Apêndice 2 – Entrevista online para 

Coordenadores de Cursos de Pedagogia na Modalidade de Educação a Distância (EaD)  

 

g) Organização e sistematização dos dados 

Os dados foram organizados em gráficos, elaborados com auxílio do software Sphinx iQ2, 

sendo as informações agrupadas por categorias, com base na seguinte grade de análise ou 

eixos norteadores da pesquisa: 
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                   GRADE DE ANÁLISE: Eixos norteadores da pesquisa  

Temas/Conceitos/autores Questões de Pesquisa Objetivo Geral Objetivos específicos Hipóteses Fontes Instrumentos 

 

 

Processos de socialização e construção da identidade 

profissional docente 

Para discutir a processos de socialização e construção da 

identidade profissional docente – Peter Berger & 

Thomas Luckmann (2012) e Claude Dubar (1997);  
 

Conceito de docência na modalidade a distância 

Para explicitar o conceito de docência na modalidade a 
distância – Daniel Mill (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que dizem os documentos norteadores das 

instituições pesquisadas, quanto a definir e 

organizar a atuação do professor tutor, na 

modalidade de educação a distância? 

 

 
 

Reunir elementos 

que explicitem as 
características do 

trabalho do 

professor tutor e 
as condições em 

que ele é 

realizado. 
 

 

 

 

 

Reunir legislação atual 

acerca da modalidade de 
educação a distância para o 

ensino superior no Brasil, 

compondo um quadro dos 
documentos legais 

norteadores utilizados nas 

diferentes instituições a 
serem identificadas e 

pesquisadas; 

 

 
 

A legislação brasileira, 

especialmente no que tange à 
organização e definição das 

funções docentes, tem sido 

contraditória em relação ao 
lugar do professor tutor na 

EaD. 

 

Nas instituições que 

reconhecem o tutor como 
professor o trabalho 
educativo é desenvolvido 

com a presença de vários 

profissionais, revelando uma 
forma plural de atuação 

docente e uma concepção de 

docência como uma profissão 

de interações humanas;  

 

 

 

Bibliografia 

selecionada. 

 
Documentos 

oficiais 

nacionais.  
 

Dados coletados 

pelos 
instrumentos de 

pesquisa. 

 

Pesquisa na rede 

mundial 

(Internet). 

 

 

Temas/Conceitos/autores Questões de Pesquisa Objetivos específicos Hipóteses Fontes Instrumentos 

 

Trabalho docente 

Para compreensão do trabalho docente – Maurice Tardif 

e Claude Lessard (2005); 

 

Condições necessárias à inserção profissional docente 

e sua valorização social 

Para compreender as condições necessárias à inserção 
profissional docente e sua valorização social – Denise 

Vaillant (2009);  

 

Saberes da experiência adquiridos no espaço docente, 

bem como a formação e desenvolvimento profissional 

docente 

Para compreender a formação e desenvolvimento 

profissional docente – Carlos Marcelo Garcia (1999);  

 

 

 

 

 

 
Quem são e em que condições trabalham 

os professores tutores? 

 

O que orienta a legislação, acerca da 

modalidade de educação a distância no 

Brasil e especialmente, no que tange ao 

professor tutor? 

 

Quais são os saberes docentes dos 

professores tutores investigados e como se 

caracteriza sua atuação/trabalho? 

 

 

 

 
Caracterizar as instituições 

pesquisadas do curso de 

Pedagogia, na modalidade 
EaD; 

 

 

 

A atuação e as condições de 

trabalho dos professores 

tutores nos diferentes 

contextos institucionais 

pesquisados, são 

influenciadas pela ação dos 

próprios sujeitos – 

professores tutores – que se 

movimentam e modificam 

seus ambientes. Assim, tais 

processos são contingentes, 

mas também dinâmicos e 

distintos entre si. 

 

 

Estudos 
acadêmicos. 

 

Documentos 
oficiais 

nacionais.  

 
Dados coletados 

pelos 

instrumentos de 
pesquisa. 

 

Manifestações 

dos sujeitos 

investigados. 

 

 

 

O Questionário, 
elaborado, por 

meio do software 

SPHINX iQ2, foi 
dividido em 04 

(quatro) partes, 

sendo: Parte I – 
Dados gerais; Parte 

II – Formação 

Acadêmica; Parte 
III – Experiência 

Profissional; e 

Parte IV – Saberes 

Docentes (ver 

Apêndice I – 

Questionário 
Sphinx iQ2 – 

Professores 

Tutores).  
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Temas/Conceitos/autores Questões de Pesquisa Objetivos específicos Hipóteses Fontes Instrumentos 

 

Natureza dos saberes docentes e suas fontes de 

aquisição pelo professor 

No que tange à compreensão da natureza dos saberes 

docentes e suas fontes de aquisição pelo professor – 

Maurice Tardif e Danielle Raymond (2000); Borges 
(2001), Pimenta (2012), Gauthier(2013), Nóvoa (1999) e 

Perrenoud (2001). 

 

O pensamento do professor tutor e seus 

conhecimentos profissionais 

Para identificar o pensamento do professor tutor e seus 

conhecimentos profissionais para o exercício de sua 

função docente, considerando os conhecimentos de base 

para a profissão docente – Lee Shulman (2005);  
 

 

 

O que dizem as diferentes contribuições 
científicas sobre os saberes e o trabalho do 

professor tutor?  

 

 

 

Examinar as diferentes 
contribuições científicas, 

identificando concepções 

sobre os saberes e a atividade 
docente do professor tutor. 

 

Identificar perfil de 
professores tutores, seus 

percursos profissionais e de 

formação, seus saberes, 

práticas e condições de 

atuação. 

 
 

 

 

As diferentes contribuições 
científicas, bem como as 

instituições de ensino 

superior que oferecem cursos 
de Pedagogia na modalidade 

de educação a distância, 

analisadas nesta tese, 
discorrem sobre os diversos 

aspectos da tutoria que é 

desenvolvida e concentram 

suas análises nos aspectos 

mais restritos dessa atuação, 

como exemplo, a motivação 

dos alunos.   

 

 
 

 

 
 

 

 

Estudos 
acadêmicos. 

 

Dados coletados 
pelos 

instrumentos de 

pesquisa. 
 

Manifestações 

dos sujeitos 

investigados. 

 

 

O Questionário, 

elaborado, por 
meio do software 

SPHINX iQ2, foi 

dividido em 04 
(quatro) partes, 

sendo: Parte I – 

Dados gerais; Parte 
II – Formação 

Acadêmica; Parte 

III – Experiência 

Profissional; e 

Parte IV – Saberes 

Docentes (ver 
Apêndice I – 

Questionário 

Sphinx iQ2 – 
Professores 

Tutores).  

 
A entrevista 

estruturada 

online, elaborada, 
foi dividida em 03 

(três) partes: sendo: 

Parte I –  
Identificação 

Pessoal; Parte II – 

Formação e 
Percurso 

Profissional; e 

Parte III – 
Modalidade a 

Distância. 
 

Temas/Conceitos/autores Questões de Pesquisa Objetivos específicos Hipóteses Fontes Instrumentos 

 

Conceito de tecnologia 

Para definir e ampliar o conceito de tecnologia – Herbert 

Marcuse (1999). 

 
 

 

 

 

 

   

A docência na modalidade de 

educação a distância é 

vinculada e definida apenas 
pelo uso da tecnologia, que 

está reduzida ao uso do 

computador. Nesse 

paradigma instituído, não há 

entendimento da tecnologia 

 

Estudos 
acadêmicos. 

 

Documentos 
oficiais 

nacionais.  

 
Dados coletados 

pelos 
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como instrumento que 

organiza as novas relações 
sociais que se estabelecem, 

nem o reconhecimento do 

indivíduo como parte 

integrante e fator da 

tecnologia; 

 

instrumentos de 
pesquisa. 

 

Manifestações 
dos sujeitos 

investigados. 

 

Temas/Conceitos/autores Questões de Pesquisa  Objetivos específicos Hipóteses Fontes Instrumentos 

 

Modelos pedagógicos e institucionais 

para caracterizar modelos pedagógicos e institucionais, 

Marin (1996). 

 

 

 

 
Quais são os saberes docentes dos 

professores tutores investigados e como se 

caracteriza sua atuação/trabalho? 

 

Que dizem os documentos norteadores das 
instituições pesquisadas, quanto a definir e 

organizar a atuação do professor tutor, na 

modalidade de educação a distância? 
 

 

  
Examinar as diferentes 

contribuições científicas, 

identificando concepções 

sobre os saberes e a atividade 

docente do professor tutor. 
 

Caracterizar as instituições 

pesquisadas do curso de 
Pedagogia, na modalidade 

EaD; 

 

 

A atuação e as condições de 

trabalho dos professores 

tutores nos diferentes 

contextos institucionais 

pesquisados, são 

influenciadas pela ação dos 

próprios sujeitos – 

professores tutores – que se 

movimentam e modificam 

seus ambientes. Assim, tais 

processos são contingentes, 

mas também dinâmicos e 

distintos entre si. 

 

 
Estudos 

acadêmicos. 

 

Documentos 

oficiais 
nacionais.  

 

Dados coletados 
pelos 

instrumentos de 

pesquisa. 
 

Manifestações 

dos sujeitos 
investigados. 

 

 
O Questionário, 

elaborado, por 

meio do software 

SPHINX iQ2, foi 

dividido em 04 
(quatro) partes, 

sendo: Parte I – 

Dados gerais; Parte 
II – Formação 

Acadêmica; Parte 

III – Experiência 
Profissional; e 

Parte IV – Saberes 

Docentes (ver 
Apêndice I – 

Questionário 

Sphinx iQ2 – 

Professores 

Tutores).  

 
A entrevista 

estruturada 

online, elaborada, 
foi dividida em 03 

(três) partes: sendo: 

Parte I –  
Identificação 

Pessoal; Parte II – 

Formação e 
Percurso 

Profissional; e 

Parte III – 
Modalidade a 

Distância. 
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Com base nessa grade, a organização, análise e apresentação dos dados incluíram (também 

de acordo com GIOVANNI,1998), procedimentos específicos para: 

▪ Busca de regularidades; 

▪ Realização de agrupamentos de ideias; 

▪ Identificação de tendências presentes nos dados, a partir de eixos ou chaves de análise 

identificados nos agrupamentos. 

________________________________ 

 

 

Finalmente, resta acrescentar a esta Introdução, esclarecimentos quanto à estrutura da 

Tese. Ela está organizada em 05 capítulos, a saber: 

▪ No Capítulo 1 são apresentados os apoios teóricos norteadores da pesquisa; 

▪ O Capítulo 2 apresenta a Legislação para Educação na Modalidade a Distância no Brasil, 

procurando responder: O que orienta a legislação, acerca da modalidade de educação a 

distância no Brasil e especialmente, no que tange ao professor tutor? 

▪ O Capítulo 3 traz o levantamento bibliográfico, seus resultados e discussão, respondendo à 

questão: O que dizem as diferentes contribuições científicas sobre os saberes e o trabalho 

do professor tutor?  

▪  No Capítulo 4 apresenta-se o contexto de realização da pesquisa empírica, com o perfil 

das instituições e sujeitos investigados, respondendo às seguintes questões norteadoras: 

Que dizem os documentos norteadores das instituições pesquisadas, quanto a definir e 

organizar a atuação do professor tutor, na modalidade de educação a distância? Quem 

são e em que condições trabalham os professores tutores?  

▪ No Capítulo 5 estão reunidos os dados centrais da pesquisa empírica, ou seja, os saberes e 

práticas identificados na atuação docente, na visão dos sujeitos investigados: Quais são os 

saberes docentes dos professores tutores investigados e como se caracteriza sua atuação 

profissional? 
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CAPÍTULO 1 

APOIOS TEÓRICOS PARA A PESQUISA 

 

Como fontes de apoio teórico este estudo recorreu a autores relacionados à área da 

Sociologia da Educação: 

 Para identificar os saberes docentes do professor tutor – Tardif e Raymond (2000), Borges 

(2001), Pimenta (2012), Gauthier (2013), Nóvoa (1999) e Perrenoud (2001); 

 No que tange a compreensão das características do trabalho docente – Tardif e Lessard 

(2009); 

 Para analisar a inserção docente – Vaillant (2009); 

 Para compreender o desenvolvimento profissional docente – Marcelo Garcia (2009);  

 Para discutir a socialização e identidade profissional docente – Berger & Luckmann (2014) 

e Dubar (1997);  

 Para identificar o pensamento do professor tutor e os conhecimentos profissionais de base 

para o exercício de sua função docente – Shulman (2005);  

 Para explicitar o conceito de docência na modalidade a distância – Mill (2014); 

 Para ampliar o conceito de tecnologia – Marcuse (1999); e, finalmente, 

 Para caracterizar modelos pedagógicos e institucionais Marin (1990). 

 

1.1. Saberes Docentes 
 

Para Maurice Tardif e Danielle Raymond (2000), “(...) trabalhar não é exclusivamente 

transformar um objeto ou situação em outra coisa, é também transformar a si mesmo em e pelo 

trabalho” (p.209). Assim, ao abordarem as relações entre o tempo, o trabalho e a aprendizagem 

no magistério, eles permitem o entendimento de como isto determina a construção dos saberes 

profissionais dos professores que atuam no ensino primário e secundário. O que contribui para 

o entendimento do trabalho atribuído e desenvolvido pelo professor tutor, bem como por 

aqueles que participam dessa modalidade de ensino; afinal este profissional – o professor, 

transforma a si mesmo enquanto participante de um contexto educacional que indica uma nova 

faceta docente, que ele próprio ajuda a dar contornos, substancialmente na sua atuação, na sua 
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experiência docente, construindo os saberes profissionais dos professores tutores que atuam 

nessa modalidade de ensino. 

O aspecto temporal é evidenciado nessa análise porque os saberes relacionados ao 

trabalho são construídos gradativamente durante um período de aprendizagem profissional, que 

pode variar conforme as particularidades de cada profissão. Isto ocorre porque as situações de 

trabalho requerem especificidades que só podem ser adquiridas ao serem experienciadas. No 

que tange às especificidades da docência do professor tutor, estas se revelam especialmente na 

atuação, na experiência, na prática docente nesta modalidade, a necessária aprendizagem 

requerida para esta atuação seja substituída por capacitações aligeiradas e focadas muito mais 

no controle do processo educacional, por meio dos registros exigidos, muito aquém das 

necessidades pedagógicas. 

A abordagem dos saberes dos professores realizada por Tardif e Raymond (2000) indica 

que esses saberes não são somente aqueles produzidos pelos professores, mas incluem também 

os saberes adquiridos fora do trabalho docente e em lugares sociais que precedem a carreira, 

como mostra o Quadro 2, a seguir, elaborado pelos autores e que apresenta as diferentes fontes 

dos saberes docente: 

 
Quadro 2 – Os saberes dos professores, suas fontes e formas de integração à prática, segundo Tardif e 

Raymond 
 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Integração no trabalho docente 

Saberes pessoais dos professores Família, ambiente de vida, a 

educação no sentido lato etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior  

A escola primária e secundária, os 

estudos pós-secundários não 

especializados 

Pela formação e pela socialização 

pré-profissionais 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de formação de 

professores, os estágios, os cursos de 

reciclagem etc. 

Pela formação e pela socialização 

profissional nas instituições de 

formação de professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

Na utilização das “ferramentas” dos 

professores: programas, livros 

didáticos, cadernos de exercícios, 

fichas etc. 

Pela utilização das “ferramentas” de 

trabalho, sua adaptação às tarefas 

Saberes de sua própria 

experiência na profissão, na sala 

de aula e na escola 

A prática do ofício na escola e na 

sala de aula, a experiência dos pares 

etc.  

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional 

Fonte: Tardif e Raymond (2000, p.215) 

 

             Do quadro elaborado por Tardif e Raymond (2000) decorre a possibilidade de se 

definir os saberes docentes dos professores tutores na modalidade a distância, com base nas 
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pesquisas e estudos propostos, acrescentando-se a coluna, no mesmo quadro, intitulada “modos 

de integração no trabalho docente na modalidade a distância”. 

  

Quadro 3 – Os saberes docentes dos professores tutores na modalidade a distância 

 
Saberes dos professores Fontes sociais de 

aquisição 

Modos de integração no 

trabalho docente 

Modos de integração no trabalho 

docente na modalidade a distância 

Saberes pessoais dos 

professores 

Família, ambiente de 

vida, a educação no 

sentido lato etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

Pela história de vida e pela 

socialização primária, mas 

fundamentalmente impactada 

pela socialização secundária 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior  

A escola primária e 

secundária, os estudos 

pós-secundários não 

especializados 

 

Pela formação e pela 

socialização pré-

profissionais 

Pela formação, pela socialização 

pré-profissionais, mas 

fundamentalmente pela 

socialização profissional em que 

foi inserido, ou seja, pelo 

ambiente, pelo contexto 

institucional e pelo modelo de 

EaD no qual atuou ou atua. 

Saberes provenientes da 

formação profissional 

para o magistério 

 

 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, 

os estágios, os cursos de 

reciclagem etc. 

 

Pela formação e pela 

socialização profissionais 

nas instituições de formação 

de professores 

Pela formação e pela socialização 

profissionais nas instituições de 

formação de professores, bem 

como pela formação ou 

capacitação para o trabalho 

docente em EaD. 

Saberes provenientes dos 

programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho 

Na utilização das 

“ferramentas” dos 

professores: programas, 

livros didáticos, cadernos 

de exercícios, fichas etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, 

sua adaptação às tarefas 

Pela utilização das “ferramentas” de 

trabalho, sua adaptação às tarefas, 

que também são impactadas por 

outros profissionais envolvidos no 

processo de EaD, como exemplo: 

os professores autores. 

Saberes provenientes de 

sua própria experiência 

na profissão, na sala de 

aula e na escola 

A prática do ofício na 

escola e na sala de aula, a 

experiência dos pares etc.  

 

Pela prática do trabalho e 

pela socialização 

profissional 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional, 

delineados pelos contextos 

institucionais nos quais tenha 

experienciado sua prática e 

consequentemente onde se deu 

sua socialização profissional. 

Fonte: Adaptação da pesquisadora com base em Tardif e Raymond (2000, p.215) 

 

 

O exame dessa adaptação do quadro elaborado por Tardif e Raymond (2000) suscita 

algumas considerações: 

a. Buscando explicar como se dá a relação entre os Saberes pessoais dos professores, as Fontes 

sociais de aquisição e os Modos de integração no trabalho docente na modalidade a distância, é 

possível dizer que existe o acréscimo da socialização secundária12 e, consequentemente, o impacto 

da mesma. O trabalho docente na modalidade a distância se revela na integração dos fazeres 

                                                 
12 Na socialização secundária dá-se a interiorização de “sub-mundos” institucionais, cujas extensões e caráter são 

“(...) determinados pela complexidade da divisão do trabalho e a concomitante distribuição social do 

conhecimento”. (BERGER & LUCKMANN, 2012, p. 184-185). Sub-mundos que se ampliam, se modificam no 

tempo e no espaço. Conceito discutido no item 1.3. O desenvolvimento profissional e identidade docente. 
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docentes dos próprios pares. E é nessa convivência formadora (ou deformadora, dependendo das 

condições de trabalho e concepção de professor tutor assumida), que se integram os saberes desses 

professores. O reconhecimento da identidade profissional do professor, independente da 

modalidade em que atue, tem como pressuposto que esse processo é iniciado na modalidade 

presencial e irá possibilitar uma atuação com mais segurança na modalidade a distância nos modos 

de integração na prática docente; 

 

b. Os Saberes provenientes da formação escolar anterior, as Fontes sociais de aquisição e os 

Modos de integração no trabalho docente na modalidade a distância são revelados pela 

formação, pela socialização pré-profissionais, mas fundamentalmente pela socialização em que está 

inserido, ou seja, pelo ambiente, pelo contexto institucional e pelo modelo de EaD no qual atua. Os 

Saberes provenientes da formação escolar anterior na escola básica, os estudos não 

especializados irão dar contornos ao significado da docência. Serão as “memórias”, ao longo da 

história de vida e escolaridade, daquele que se torna professor. Essas “memórias” irão participar 

sempre das reflexões sobre as experiências vivenciadas;  

 

c. Os Saberes provenientes da formação profissional para o magistério, as Fontes sociais de 

aquisição e os Modos de integração no trabalho docente na modalidade a distância são 

constituídos pela formação e pela socialização profissional nas instituições de formação de 

professores, bem como pela formação ou capacitação para o trabalho docente em EaD. A 

socialização profissional será fortemente marcada por cursos livres, de extensão e capacitações 

para a “tutoria”, ainda que não garantam a qualidade do trabalho docente, pelas seguintes razões: a) 

não há consenso na área de Educação sobre quem é o professor tutor; b) há diversos modelos de 

educação a distância no Brasil, que influenciam na definição do “lugar” desse profissional – 

professor tutor, na estrutura do curso e da instituição, forjando a compreensão da tutoria; 

 

d. Os Saberes provenientes dos programas e livros didáticos usados no trabalho, as Fontes sociais 

de aquisição e os Modos de integração no trabalho docente na modalidade a distância, pela 

utilização das “ferramentas” de trabalho, sua adaptação às tarefas, que também são impactadas por 

outros profissionais envolvidos no processo de EaD. O fazer docente historicamente foi elaborado e 

vivenciado de forma presencial, concreta, embora na forma virtual também seja possível considerar 

a concretude da ação docente. Há ainda em curso, uma mudança de paradigma que importa 

considerar diferentes formas de aprender, dentre elas na modalidade a distância. 

 

e. Os Saberes provenientes de sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola, as 

Fontes sociais de aquisição e os Modos de integração no trabalho docente na modalidade a 

distância ocorrem pela prática do trabalho e pela socialização profissional delineados pelos 

contextos institucionais nos quais se dá a prática e a socialização profissional. A prática do ofício 

na escola e na sala de aula e a experiência dos pares constituem as bases dos saberes 

provenientes da experiência na sala de aula e na escola. A prática docente revela os aprendizados 

e, especialmente, como eles foram integrados pelo professor. Revela o que foi absorvido da 

formação, a identidade do professor, bem como foi e tem sido sua socialização profissional. 
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Tardif (2012, p.9) distingue os saberes dos professores entre duas bases: a) os saberes 

do trabalho e b) os saberes da formação. E questiona o “saber”, enquanto uma categoria de 

análise, buscando compreender a construção dos saberes dos professores, com base nos 

condicionantes das realidades: humana, social e organizacional, bem como com o contexto do 

trabalho com suas especificidades e dinamismo, o que contribui para compreensão do trabalho 

do professor tutor. Nessa perspectiva, o autor identifica os elementos constitutivos do trabalho 

docente que explicitam o ofício do professor, conforme a Figura 4 a seguir: 

 

Figura 4 – Ofício do professor e elementos constitutivos do trabalho docente segundo Tardif 

(2012, p. 9-11) 
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                                        Figura 4 – Ofício do professor e elementos constitutivos do trabalho docente segundo Tardif (2012, p. 9-11) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos conceitos apresentados por Tardif (2012, p. 9-11). 
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Assim, o exame da Figura 4 suscita considerações quando se consideram as condições 

de formação e atuação dos professores tutores.  

Foi possível identificar, por exemplo, que no conjunto dos saberes docentes, suas fontes 

e formas de integração à prática, o exercício da função de professor tutor é somente mais uma 

faceta da profissão docente, pois a natureza do trabalho que ambos realizam na modalidade a 

distância ou presencial é a mesma, diferenciando-se apenas na forma de apresentar e tratar um 

conteúdo ou tema, o que comumente é chamado de mediação pedagógica13 do conhecimento, 

bem como a relação professor aluno, que será facilitada pelas ferramentas tecnológicas 

disponíveis na EaD. Por vezes, este mesmo recurso tecnológico também é utilizado na 

modalidade presencial. Enfim, trata-se aqui da definição de saberes docentes apresentada por 

Tardif (2012) – “(...) o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 

identidade deles, com sua experiência de vida e com sua história profissional, com as suas 

relações, com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola (...)” (p. 11) 

Saberes docentes não se restringem a um conjunto de saberes pautados ou passíveis de 

serem organizados, por exemplo, em uma disciplina, mas sua compreensão deve ser ampliada. 

Conforme Tardif & Raymonds, os saberes docentes são compreendidos a partir da noção de 

saber, que tem como pressuposto (2000, p. 212): “(...) a noção de “saber” em sentido amplo, 

que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos 

docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser”. 

Na perspectiva de análise de Tardif, Lessard & Gauthier (1998) encontra-se aqui o 

princípio dinâmico de qualquer profissão: 

No fundamento da análise das profissões é, pois, necessário considerar o princípio de 

que uma profissão é uma realidade dinâmica e contingente, baseada em ações 

coletivas de um grupo, cuja identidade se constrói através de interações com outros 

grupos, instâncias e atores diversos. Nesta ótica, uma profissão não remete para uma 

coleção de atributos de base definidos uma vez por todas; é em primeiro lugar, uma 

construção social que é necessário analisar, tendo em conta diferentes interações 

através das quais o grupo profissional (ou aspirando profissionalizar-se) monopoliza, 

mantém e renova o seu território, assim como os seus privilégios e estatutos, tanto 

                                                 
13 Segundo Marcos Masetto, no livro Novas tecnologias e mediação pedagógica, a mediação pedagógica significa 

a atitude e o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da 

aprendizagem, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos, sendo metaforicamente 

comparado a uma ponte “rolante” que se coloca entre o aprendiz e sua aprendizagem. Sobretudo a forma de se 

apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o aprendiz a identificar informações, relacioná-las, organizá-

las, manipulá-las, discuti-las e debatê-las com seus colegas, com o professor e com outras pessoas 

(interaprendizagem), até chegar a produzir um conhecimento que seja significativo para ele, conhecimento que se 

incorpore ao seu mundo intelectual e vivencial, e que o ajude a compreender sua realidade humana e social, e 

mesmo a interferir nela. (MASETTO, 2000, p. 144-145) 
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materiais como simbólicos. Por outras palavras, é necessário passar de uma visão 

substancialista e objetiva das profissões a uma visão construtivista e dinâmica. 

(TARDIF, LESSARD & GAUTHIER, 1998, p. 11) 

 

          Segundo Tardif, Lessard & Gauthier (1998, p. 11), a noção de construção social coloca 

as profissões numa realidade sóciohistórica, mas por outro lado, não está reduzindo-a ao 

determinismo, que para os respectivos autores significa “leis da história”, “forças sociais”, 

“tendências históricas”, “mecanismos objetivos” mas, está pondo em destaque a ação dos 

atores sociais que, independentemente de estarem inseridos em contextos pré-determinados, 

movimentam-se, atuam e modificam o ambiente, tornando-o assim distinto de outros. 

           Então, ainda que se tenha a inclusão do professor tutor na carreira docente, e cabe aqui 

destacar a importância desse ato, não será por ela definida a identidade do profissional, mas, 

sobretudo em relação ao reconhecimento social do tutor como professor. 

 O Quadro 3, apresentado anteriormente, esboça concretamente a contribuição de Tardif 

e Raymonds (2000, p. 215) quanto aos saberes docentes do professor tutor. 

 Buscando ampliar a discussão acerca dos saberes docentes, torna-se preponderante 

inserir aqui também as contribuições de Pimenta (2012), uma autora brasileira que identifica 03 

(três) tipos de saberes relacionados à docência: a experiência, o conhecimento e os saberes 

pedagógicos. Na Figura 5 a seguir, são contemplados esses saberes – definidos como os saberes 

pedagógicos e a atividade docente.  

 

Figura 5: Os saberes pedagógicos e a atividade docente, segundo Pimenta (2012, p. 21-31) 
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Em relação aos saberes da docência - a experiência, Pimenta (2012, p. 21-22) identifica 

pontos importantes que compõem esses saberes, tais como: a) considera que esses saberes são 

delimitados pelos professores, a partir das experiências de alunos que foram, de diferentes 

professores em toda vida escolar, ou seja, tornar-se professor com base na vivência 

socialmente construída/acumulada; b) as mudanças históricas da profissão; c) a atuação 

docente em escolas, o que implica em culturas escolares distintas; d) a falta de reconhecimento 

social e os baixos salários dos professores; e) a questão da indisciplina e da falta de estrutura 

escolar; f) a comunicação mediática que define um lugar para os professores, e este não é de 

reconhecimento social e, por fim, e de muita importância, g) os saberes da docência – a 

experiência construída pela prática coletiva observada e compartilhada com seus pares. 

 No que tange aos saberes da docência – o conhecimento – Pimenta (2012, p. 23) 

considera, com base em Morin, que o conhecimento não se reduz à informação (1º estágio), o 

que impõe o fato de que conhecer implica (2º estágio): trabalhar com as informações 

classificando-as, analisando-as e contextualizando-as, para se alcançar o (3º estágio) que tem a 

ver com a inteligência, a consciência ou sabedoria e acrescenta que consciência e sabedoria 

envolve reflexão, isto é, capacidade de produzir novas formas de existência e humanização. 

Já em relação aos saberes da docência – saberes pedagógicos – Pimenta (2012, p. 30) 

destaca que os saberes pedagógicos – saberes da docência – podem colaborar com a prática se 

forem mobilizados a partir dos problemas colocados pela própria prática, ou seja, sem separar 

teoria e prática, mas fundamentalmente utilizando a teoria para iluminar a compreensão e 

consequente reflexão na e sobre a prática. 

Uma estratégia para tanto se revela na pesquisa, utilizada como princípio cognitivo, 

portanto, como princípio formativo na docência, possibilitando a colaboração para a 

construção da identidade dos professores (Pimenta, 2012, p. 31). 

Buscando alinhar a contribuição de Pimenta (2012) para compreensão dos saberes e 

práticas docentes do professor tutor na modalidade a distância no ensino superior é possível 

relacionar: 

a) Os saberes da docência – a experiência – são fundamentalmente aqueles que os 

professores produzem no seu cotidiano profissional, como mencionado por Pimenta (2012, 

p. 21-22). Não há como afirmar se há de fato um processo permanente de reflexão do 

professor sobre a prática mediatizada pela de outrem – os colegas de trabalho – embora 
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seja possível inferir, que o professor tutor, desenvolva seus saberes e práticas de natureza 

docente com base nas práticas de outros já consolidadas; 

b) Quanto aos saberes da docência – o conhecimento – é uma questão importante na 

modalidade a distância, afinal quem inicialmente trabalha com o conhecimento é o 

professor autor e não o professor tutor, embora no desenvolvimento dos cursos quem 

realmente trabalhe com o conhecimento seja o professor tutor. Trabalhar com o 

conhecimento, diferentemente da mera informação, exige um processo de reflexão, 

conforme mencionado por Pimenta (2012, p. 23); 

c) Já em relação aos saberes da docência – os saberes pedagógicos – na modalidade a 

distância, na maioria dos modelos desenvolvidos pelas instituições de ensino, está numa 

perspectiva dicotômica, segundo a qual a prática está dissociada da teoria, isto é, a 

“logística” dos cursos, em sua grande maioria, não possibilita essa integração de saberes, 

com vistas à problematização a partir da prática. Quanto à estratégia da pesquisa como 

princípio formativo na docência, como mencionado por Pimenta (2012, p. 31), revela-se 

incipiente dadas as circunstâncias e condições de realização da prática em EAD.  

 

Buscando uma integração entre esses dois teóricos, até aqui apresentados, tem-se em 

Tardif (2012), que os saberes dos professores envolvem 05 (cinco) fontes:  

✓ Saberes pessoais dos professores; 

✓ Saberes provenientes da formação escolar anterior; 

✓ Saberes provenientes da formação profissional para o magistério; 

✓ Saberes provenientes dos programas e livros didáticos usados no trabalho; e 

✓ Saberes provenientes de sua própria experiência na profissão, na sala de aula e 

na escola. 

Para Tardif (2012), “(...) o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com 

a pessoa e a identidade deles, com sua experiência de vida e com sua história profissional, com 

as suas relações, com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, etc.” 

(p. 11) 

Já em Pimenta (2012) tem-se 03 (três) tipos de saberes dos professores relacionados à 

docência: 

✓ Saberes da docência – a experiência; 

✓ Saberes da docência – o conhecimento; e 

✓ Saberes da docência – os pedagógicos. 
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Pimenta (2012) considera que “(...) a natureza do trabalho docente, que é ensinar como 

contribuição ao processo de humanização dos alunos historicamente situados” (p.18) e propõe 

uma perspectiva de análise relacional e conceitual, indicando que “ensinar” requer saberes e 

portanto, não há como ignorar a pergunta – como se ensina? Numa tentativa de resposta breve, 

se a tese em questão – saberes – está no plural, considera “(...) conhecimentos e habilidades, 

atitudes e valores que lhes possibilitem, permanentemente, irem construindo seus saberes-

fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino, como prática social, lhes 

coloca no cotidiano” (p.18-19). Ou seja, segundo Pimenta (2012), todos os saberes estão a 

serviço dos saberes-fazeres, que então sintetizam a natureza docente que é ensinar, 

aproximando-se da resposta de como se ensina, integrando esses saberes e colocando-os em 

prática. Afinal, esse saber fazer impõe ao professor “(...)  que mobilize os conhecimentos da 

teoria da educação e da didática necessários à compreensão do ensino como realidade social 

(...)”  (p.19), o que implica dizer que a prática é refletida à luz da teoria – indissociável da 

atuação docente, possibilitando que os professores “(...)  desenvolvam a capacidade de 

investigar a própria atividade para, a partir dela, constituírem e transformarem os seus saberes-

fazeres docentes (...)” (p.19). 

Entretanto na modalidade a distância (EaD) a resposta à pergunta colocada – como se 

ensina? – requer novas buscas conceituais para que se identifique e compreenda os saberes dos 

professores, nesta modalidade. Para tanto, serão apresentados, no Quadro 4 a seguir, autores 

que problematizam a temática - saberes docentes – a partir de duas categorias - saberes do 

professor e docência. São eles: Borges (2003), Gauthier (2013), Nóvoa (1999) e Perrenoud 

(2001). 
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Quadro 4 – Problematização dos Saberes Docentes na Modalidade a Distância (EaD) 
 

AUTOR 

 

SABERES DO PROFESSOR 

 

DOCÊNCIA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA 

(EaD) 

Compreensões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORGES (2003) 

 

 

Quanto aos saberes indicados pelos 

professores, de uma imensa lista de 

saberes bastante diversificados, 

identificamos seis tipos. Os 

conhecimentos da matéria 

ensinada; os conhecimentos das 

Ciências Humanas e Sociais; o 

saber ensinar; os saberes das 

finalidades educativas; os 

conhecimentos gerais e de outros 

campos científicos; e as posturas, o 

saber ser, o saber fazer, o saber 

agir, os valores. Desse conjunto, 

percebemos que os professores 

mencionam saberes de natureza 

diferente, envolvendo 

conhecimentos, competências, 

princípios e valores morais e, 

também conhecimentos 

provenientes da matéria ensinada e 

das ciências da educação. (p.7, 

grifo nosso) 

[...] ensinar uma matéria ou 

disciplina, enfim, instruir, supõe 

também educar. Dito de outra forma, 

ao lado da tarefa de instrução o 

professor precisa adaptar o ensino 

da sua disciplina às outras 

finalidades de formação e educação 

dos alunos. [...] ensinar como uma 

arte, como transmissão de 

conhecimentos e valores, trocas, 

diálogo, ensinar a pensar, interação 

[...] (p.9) 

Tem-se em Borges (2003) uma aproximação 

acerca da explicação do trabalho do professor 

tutor, mesmo quando seu trabalho é reduzido 

ou simplesmente mencionado como mera 

instrução; como forma para explicar que em 

se tratando de instrução, qualquer um faz, o 

que embasado por Borges (2003) não se 

coaduna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAUTHIER (2013) 

Uma das condições essenciais a 

toda profissão é a formalização dos 

saberes necessários à execução das 

tarefas que lhe são próprias. (p.20) 

 

Ao contrário de vários outros 

ofícios que desenvolveram um 

corpus de saberes, o ensino tarda a 

refletir sobre si mesmo. Confinado 

ao segredo da sala de aula, ele 

resiste à sua própria 

conceitualização e mal consegue se 

expressar. (p.20) 

Basta ter experiência. Também se 

ouve dizer, frequentemente: 

“Ensinar se aprende na prática, 

errando e acertando”. Essa 

afirmação está tão incrustada em 

quase todos os professores [...] Esse 

saber experiencial, no entanto, não 

pode representar a totalidade do 

saber docente. (p.23-24) 

 

A modalidade de educação a distância (EaD) 

tem revelado que o professor tutor tem se 

desenvolvido em “serviço”, ou seja, por meio 

da prática, o que segundo Gauthier (2013) 

esse saber adquirido na prática não pode 

representar a totalidade dos saberes docentes 

desse professor. 
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O saber necessário para ensinar 

não pode reduzir-se unicamente ao 

conhecimento do conteúdo da 

disciplina. Grifo nosso (p. 20) 

 

 

 

 

NÓVOA (1999) 

O triângulo do conhecimento 

procura traduzir a existência de três 

grandes tipos de saberes: o saber 

da experiência (professores); o 

saber da pedagogia (especialistas 

em ciências da educação); e o saber 

das disciplinas (especialistas dos 

diferentes domínios do 

conhecimento). (p.9) 

É difícil imaginar um processo 

educativo que não conte com a 

mediação relacional e cognitiva dos 

professores. (p.8) 

Um professor tutor na modalidade a distância 

(EaD), participa desse processo que implica 

numa mediação relacional e cognitiva. 

Afinal, é parte integrante do processo ensino 

– aprendizagem, na modalidade a distância o 

profissional tutor. 

 

 

 

 

 

 

PERRENOUD (2001) 

Sem dúvida, urge definir as 

distinções e as articulações entre os 

diversos tipos de “conhecimentos 

profissionais”, procurando unificar 

as tipologias, mais do que criar 

novas. [...] por um lado as “bases 

de dados” (conhecimentos factuais, 

conceituais e procedimentais, que 

são todos da ordem das 

representações) e, por outro, as 

operações (esquemas de 

pensamento e de ação que permitem 

operar com as representações). 

(p.13) 

[...] preferimos um modelo dinâmico 

que comporta quatro dimensões em 

interação recíproca em uma 

situação ensino-aprendizagem: 

alunos-professor-conhecimento-

comunicação [...] no interior dessa 

vivência interativa de comunicação, 

em uma situação contextualizada, 

complexa e incerta de ensino-

aprendizagem finalizada, com 

alunos específicos, que se realizam 

as tarefas do professor. (p.26-27) 

As tarefas do professor tutor estão 

relacionadas e impactadas pelas quatro 

dimensões indicadas por Perrenoud (2001), 

ainda que não seja reconhecido como 

professor, na maioria das instituições que 

desenvolvem cursos na modalidade EaD, seu 

trabalho considera o modelo dinâmico 

mencionado por Perrenoud (2001) que inclui 

alunos-professor-conhecimento-

comunicação. 
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1.2. Ampliando o significado da Docência na EaD: a Polidocência  

 

Mill (2014) amplia a perspectiva de compreensão dos significados da docência na 

modalidade a distância, quando considera as relações entre a natureza do trabalho pedagógico e 

o uso da tecnologia: 

Na tentativa de compreender a natureza do trabalho pedagógico a partir da 

intensificação do uso de tecnologias digitais na educação (presencial ou a distância), a 

polidocência demonstra que o trabalho docente encaminhou-se para um parcelamento 

e que na EaD ele é ainda mais intensivamente fragmentado do que na educação 

presencial (Mill, 2002). Na educação presencial, predomina a responsabilização de um 

único professor pelas diversas atividades integrantes de sua disciplina: a organização 

das aulas, o desenvolvimento do conteúdo – podendo exercer certa liberdade, apesar 

do direcionamento dado pelos livros didáticos, entre outras predefinições -, a 

orientação das atividades pedagógicas, a avaliação da aprendizagem, a gestão da sala 

de aula, bem como o acompanhamento do desempenho discente. Normalmente no 

âmbito da EaD, a responsabilidade pelas atividades é distribuída. (DANIEL MILL, 

2014, p. 27) 

 

Com a contribuição de Mill (2014) é possível compreender como, na EAD, o conceito 

de docência é ampliado e fragmentado. Para o autor não existe na modalidade de educação a 

distância a figura de um único professor. Mill (2014) insere o conceito de polidocência nessa 

modalidade de educação, sobretudo quando considera o quanto o ato docente foi fragmentado 

e, especialmente, coletivizado e integrado por profissionais da área de educação, bem como de 

outras áreas, como por exemplo, o designer instrucional – profissional que organiza 

informações diversas, vídeos, textos, entre outros recursos, num conjunto chamado “material 

didático” de determinado curso ou disciplina, nas plataformas de EaD. Tem a função também 

de elaborar situações de aprendizagens com base no material didático identificado. 

Tardif e Levasseur (2011) reafirmam a contribuição de Mill (2014), quando consideram: 

[...] o ensino, com suas formas clássicas de trabalho com os alunos (turma fechada, 

responsável de um grupo, de uma disciplina, focalização na instrução, fraca ligação 

com os outros agentes etc.) passa atualmente por uma fase de transformação 

importante, isto é, passa por uma mutação caracterizada por processos de 

decomposição e de recomposição do trabalho docente tradicional através dos quais se 

instauram, por segmentação, diferenciação, delegação e degredo, novos territórios de 

trabalho educativo, bem como pelas novas práticas e modalidades de educação 

assumidas por novos agentes ou por antigos agentes reconvertidos aos novos ofícios 

de educação. O docente regular certamente permanece uma das figuras centrais da 

escola contemporânea, mas esta figura vê-se doravante decomposta e recomposta 

novamente, entrando em ressonância com formas plurais do trabalho educativo e com 

a emergência de formas coletivas ou compartilhadas de educação dos alunos. 

(TARDIF, 2011, p. 12, grifo nosso) 
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Para Mill (2014, p. 93) a docência na modalidade a distância (EaD) [...] tem 

características diferentes, já que envolve tanto saberes do magistério quanto das tecnologias 

[...]. Atualmente esses dois saberes identificados por Mill, tornaram-se necessários à docência 

também na modalidade presencial, o que reforça a tese de que as características da docência na 

modalidade a distância (EaD) não se destacam nessa perspectiva, mas sobretudo na perspectiva 

da mediação docente – conceito a ser aprofundado no item 1.5. Tecnologia: uma ampliação do 

conceito. 

É importante considerar que Mill (2014) desenvolve sua tese acerca da polidocência 

com base num modelo de EaD, que comporta basicamente designers instrucionais, professores 

formadores, professores autores e tutores. Estes últimos podem como docentes tutores ou 

simplesmente como tutores, numa perspectiva de orientação, assessoria ou motivação de alunos 

nesta modalidade. 

Na figura proposta por Mill (2012, p. 86), intitulada “tipos de configuração para a 

docência em cursos oferecidos pela modalidade de educação a distância nos moldes logísticos 

central-polos ou virtual”, o “Tipo A” corresponde ao modelo de educação a distância 

desenvolvido pela UaB – Universidade Aberta do Brasil – conforme se pode observar na Figura 

6, a seguir. Nesse modelo, todos os profissionais estão envolvidos com a docência do curso, 

embora o docente tutor virtual e o docente tutor presencial sejam, atualmente, considerados 

apenas tutores.  

Figura 6 – Tipos de configuração para a docência em cursos oferecidos pela modalidade de educação a distância 

nos moldes logísticos central-polos ou virtual 

  
Fonte: Mill (2012, p.86) 
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A título de exemplo, 02 (duas) universidades federais estão com editais abertos neste 

ano de 2017, para contratação de “tutores”, simplesmente assim intitulados, sendo: 

Universidade Tecnológica do Paraná14 e Universidade Federal de São Paulo15. 

Não há um único modelo de educação a distância (EaD) no Brasil, e mesmo o mais 

“copiado”, que é o modelo da UAB, comporta diferenciações na organização e estrutura dos 

cursos desenvolvidos nesta modalidade (EaD), por exemplo, nas universidades federais que 

organizam seus cursos à luz desse programa – Universidade Aberta do Brasil (UAB), vinculado 

ao MEC. 

Diante disso, não é possível supor que todos os tutores possam desenvolver sua atuação 

na perspectiva da polidocência, sobretudo porque a polidocência considera a participação de 

todos os atores envolvidos no processo ensino aprendizagem, na preparação da disciplina, nas 

discussões acerca do como desenvolver determinado conteúdo, na perspectiva de seleção dos 

materiais que serão verdadeiros disparadores de aprendizagens significativas, entre outras 

participações. 

Há atuações de professores tutores completamente isoladas, em contrapartida, a 

perspectiva da polidocência é muito associada à docência presencial, quando, por exemplo, um 

professor tutor, com base no livro texto da disciplina que não escreveu, desenvolve os 

conteúdos ali selecionados, interagindo, mediando e avaliando todo o processo ensino 

aprendizagem dos alunos pelos quais é responsável. 

Embora a modalidade de educação a distância (EaD) parcele ou fragmente o trabalho 

docente, há diferentes atuações desse profissional – professor tutor – que podem auxiliar na 

identificação de quais saberes são necessários para a atuação nessa modalidade de educação 

(EaD). 

 

1.3. Inserção, Identidade e Socialização Profissional Docente 
 

Nos estudos realizados, buscando compreender a inserção profissional do professor 

tutor com o apoio de Vaillant (2009) foi possível considerar que não há, no início da carreira 

                                                 
14http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/cotedu/ead/uab/tutores Acesso em 

22/10/2017. 
15 https://www.unifesp.br/reitoria/uab/editais/101-uab/236-edital-2017-29 Acesso em 22/10/2017. 

 

http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/cotedu/ead/uab/tutores
https://www.unifesp.br/reitoria/uab/editais/101-uab/236-edital-2017-29
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docente na modalidade a distância, uma preparação para seu exercício, uma vez que a função 

de professor tutor não compõe a carreira de professor, assim esse profissional pode ser, por 

vezes, um profissional menos qualificado e que não tenha também experiência docente. A falta 

de reconhecimento do trabalho como professor tutor passa então pela desvalorização da 

atuação desse profissional, resultando em frustração e desmotivação do professor tutor, com 

consequências na qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, nessa modalidade de 

educação. 

   Vaillant (2009), em artigo no qual apresenta algumas conceitualizações para 

compreender a inserção profissional docente, recoloca em destaque o conceito de identidade 

profissional docente:  

La construcción de la identidad profesional se inicia em las etapas previas 

como estudiante, continua em la formácion inicial del docente y se prolonga 

durante todo su ejercicio profesional. Esa identidad no surge automáticamente 

como resultado de um título profesional, por el contrario, es preciso constrirla. 

Y esto requiere de um proceso individual y colectivo de natureza compleja y 

dinâmica lo que lleva a la configuración de representaciones subjetivas acerca 

de la profesión docente. (VAILLANT, 2009, p. 31) 
 

 

            Parte-se da suposição de que o êxito das aprendizagens dos estudantes se destaca por 

meio da preparação que os docentes recebem ao longo da vida profissional e fundamentalmente 

nos primeiros anos do exercício profissional.  

          Vaillant (2009) considera que a construção de uma “identidade” docente é também 

impactada pela valoração que se faz da profissão na atualidade. Sua reflexão avança também 

em torno das etapas de formação pelas quais devem passar os docentes como condição de 

profissionalização. 

 A Figura 7, a seguir, propõe uma aproximação a essas etapas de formação: a) 

experiências de ensino prévias de aspirantes a docentes, b) formação inicial em uma instituição 

específica, c) iniciação designada pelos primeiros anos de exercício profissional, e d) o 

desenvolvimento profissional contínuo – que levam a profissionalização. Embora não 

signifiquem garantia de êxito, tais etapas representam percursos a serem trilhados, cujo 

resultado dependerá, fundamentalmente, da vivência/experiência, de cada docente, nessa 

jornada.  
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Figura 7 – Etapas de formação 

 

Fonte: Vaillant e Marcelo (2012, p. 20) 

 

 Nas palavras dos autores: 

 

Mesmo que seja desnecessário dizer, é bom lembrar que as ações de formação são 

pensadas e implementadas por pessoas. Pessoas que possuem sua formação, seu 

conhecimento prático, sua biografia, seu estilo de aprendizagem. Como afirma 

Hargreaves (1997, p.15), “ os professores dão sentido à mudança fundamentando-se 

em seu prório conhecimento prático, pessoal e em sua própria experiência. 

(VAILLANT e MARCELO (2012, p. 39) 

 

 Ainda em relação às quatro etapas na formação docente, Vaillant e Marcelo (2012), em 

seu livro “Ensinando a ensinar: as quatro etapas de uma aprendizagem” discorrem sobre a 

temática, em dez capítulos, dos quais foram selecionados quatro para representação gráfica 

dessas etapas, na Figura 8, apresentada a seguir.   

 

 

Figura 8: As quatro etapas na formação docente, segundo Vaillant e Marcelo (2012)



1 

 

 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base em Vaillant e Marcelo (2012) 
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Vejamos então cada uma das etapas descrita pelos autores: 

 

I. A formação inicial docente é composta por: 

✓ Bons programas de formação; 

✓ Formalidade e informalidade na formação docente; 

✓ Os conhecimentos para ensinar; 

✓ Práticas profissionais e o valor da experiência; 

✓ A dimensão tecno-pedagógica; 

✓ Os ambientes de aprendizagem para a formação docente. 

 

Segundo Vaillant e Marcelo (2012, p. 63), a formação inicial do professor de níveis 

iniciais é o primeiro ponto de acesso ao desenvolvimento profissional contínuo. Nesse primeiro 

ponto, há necessidade de se considerar a análise com dois focos - formação formal e a 

“formação informal”. Sobretudo quando se observa a “formação informal”, é possível 

encontrar na literatura e nas pesquisas realizadas na área, que a docência é permeada por todas 

as experiências, sejam elas: enquanto aluno, enquanto professor, enquanto observador de seus 

pares. Essas experiências/vivências, que antecedem a entrada nos cursos de formação oficiais, 

deixam “marcas”, que precisam ser retomadas - numa perspectiva que possibilite a reflexão 

dessa elaboração do que venha a ser “ensinar”, fundamentalmente deveria ser tarefa dos “bons 

programas de formação” - formação formal. Esses programas devem também, segundo Vaillant 

e Marcelo (2012, p. 66) possibilitar “[...] que os docentes desenvolvam competências nos 

conteúdos, nas estratégias de ensino, no uso de tecnologias e outros elementos essenciais para o 

ensino de qualidade.”. 

Em síntese, a postura de indagação em relação às melhorias que se pode alcançar na 

escola, segundo os autores, é questão preponderante na formação inicial docente e 

consequentemente base dos bons programas de formação oficiais. Assim, delineando um perfil 

de docente que possa, ao longo de sua jornada, sempre olhar para a escola de forma a contribuir 

com seus saberes e experiências.  

    

II. A formação docente e sua relação com a escola é etapa que pode apresentar: 

✓ Um modelo de justaposição; 



59 

 

 

✓ O modelo de consonância; 

✓ O modelo de dissonância crítica; 

✓ O modelo de ressonância colaborativa. 

 

Segundo Vaillant e Marcelo (2012, p. 87): 

A história das relações entre as Instituições de Formação e os Centros Educativos que 

recebem docentes em formação vem se caracterizando mais pelo desencontro e pela 

ignorância recíproca do que por uma colaboração com benefício mútuo. A instituição 

de formação requer contextos de prática, de aplicação, de vida cotidiana, enfim, de 

socialização que completem o marco geral formativo.  

 

 Os autores trazem à tona o paradoxo que a área de educação vivencia. Afinal, como  

uma instituição de formação oficial não interage com a escola? Ora a atuação, a prática, o 

contexto a ser inserido àquele que aprende a ser professor, diz respeito à escola e esta como 

pode ignorar o que se estuda ou pesquisa nas instituições de formação? Uma indagação 

pertinente em tempos de tantos desencontros com os saberes acumulados pelas pesquisas e não 

compartilhamento, acessados por aqueles que são objeto de estudo. Realmente uma grande 

contradição. 

 Por outro lado, há diversas e distintas situações que acontecem no interior da escola que 

são ignoradas pelas instituições de formação, sequer quando são comentadas são levadas em 

conta, por àqueles que se posicionam como estudiosos desse contexto. 

 Segundo Vaillant e Marcelo (2012) há modelos que são utilizados como “pontes” para a 

“formação docente e sua relação com a escola”. 

 Em relação ao “modelo de justaposição” os autores mencionam que em primeiro lugar 

coloca-se a aprendizagem da teoria, dos conteúdos e conceitos, na sequência entram os estágios 

como meio de aplicação desses conteúdos/conceitos. O problema aqui é a falta de critérios para 

a escolha dos centros educativos – escolas em consonância com o que foi apresentado/estudado 

por aqueles alunos provenientes de determinada instituição de ensino. Afinal, quais foram os 

conteúdos e conceitos selecionados, para a formação deles, pela instituição de ensino, na qual 

estudaram? Será que o centro educativo (escola) possibilitará a aplicação desses conhecimentos 

e conceitos? Provavelmente não, ou se o fizer pode ser que seja de forma enviesada, ou seja, 

daí (mas não somente), decorre a formação docente. 

 Segundo Vaillant e Marcelo (2012, p. 90-91), quanto ao modelo de consonância: 
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Recuperamos a denominação “modelo de consonância” de Cochran-Smith (1991), que 

a utiliza para referir-se a uma relação entre a escola e a instituição de formação inicial, 

onde a principal preocupação consiste em assegurar que a formação nas escolas seja 

consistente com a que se proporciona na instituição de formação. Para isso, recorre-se, 

em alguns casos, à aplicação dos resultados de pesquisas sobre eficácia docente. Nesse 

caso, o conhecimento base é o derivado dessas pesquisas o qual aprendem aos 

professores tutores ou mentores com o objetivo de facilitar os estudantes o domínio de 

competências. Dessa forma, os professores tutores recebem formação no domínio de 

competências, para que haja congruência entre o ensinado na instituição de formação 

e a escola. 

 

 Parece ser esse – modelo de consonância, um modelo de formação docente que 

realmente estabelece “pontes” entre o ensinar e o aprender nas instituições de ensino na relação 

com a escola. A questão que deve ser analisada é onde estão estas instituições de formação e as 

respectivas escolas de aplicação?  

Pensando na realidade brasileira, um exemplo desse modelo é a Escola de Aplicação da 

USP – Universidade de São Paulo, vinculada ao Programa de Formação de Professores da 

Faculdade de Educação da USP (PFP-FEUSP)16, onde os alunos do curso de Pedagogia 

realizam seus respectivos estágios: 

O objetivo do estágio será, portanto, o desenvolvimento de um saber teórico-prático 

que exija uma postura investigativa e problematizadora da realidade escolar, 

integrando suas ações à proposta pedagógica da instituição.  

  

 Embora a escola de aplicação da USP seja um exemplo positivo, ao analisar o contexto 

brasileiro, parece ínfima sua contribuição. No último “Resumo Técnico - Censo da Educação 

Superior 2014”, publicado17 pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (2017), é apresentada uma tabela intitulada “Número de vagas 

em cursos de graduação presencial e a distância, por categoria administrativa – Brasil 2014”, 

que indica as disparidades entre as modalidades – presencial e a distância, bem como entre as 

categorias administrativas – pública e privada, inserida a seguir. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Fonte: http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/programa-de-formacao-de-professores/manual-do-estagiario-

versao-site-2016.pdf Acesso em 18/06/2017. 
17 http://portal.inep.gov.br/web/guest/publicacoes 

http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/programa-de-formacao-de-professores/manual-do-estagiario-versao-site-2016.pdf
http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/programa-de-formacao-de-professores/manual-do-estagiario-versao-site-2016.pdf
http://portal.inep.gov.br/web/guest/publicacoes
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Tabela 4 – Número de vagas em cursos de graduação presencial e a distância, por categoria 

administrativa – Brasil 2014 

 

  

 O número de vagas oferecido na modalidade presencial é de 5.038.392, sendo que a 

rede privada detém 4.314.488 de vagas desse total, em contrapartida a rede pública detém a 

oferta de apenas 723.904 vagas. 

 Em relação à modalidade a distância, tem-se no total a oferta de 3.042.977 de vagas, 

sendo que a rede privada detém 2.972.933 vagas desse total, em contrapartida a rede pública 

detém a oferta de apenas 70.044 vagas. 

 Essa leitura de dados diz respeito ao território nacional e buscando uma análise total 

tem-se 7.287.421 vagas sendo ofertadas pela rede privada no Brasil em contrapartida apenas 

793.948 vagas ofertadas pela rede pública. É um verdadeiro descompasso. 

 Pensando no “modelo de consonância” apresentado por Vaillant e Marcelo (2012) fica 

clara a impossibilidade de se verificar essa integração dos conhecimentos e conceitos 

apresentados ao aluno, na prática, em seus respectivos estágios, dada a diversidade de 

instituições de formação, especialmente na rede privada e considerando ainda as modalidades 

de educação – presencial e a distância. 

 Entretanto, é oportuno considerar que o problema não está nas modalidades de educação 

– presencial e a distância, ou nas redes públicas e privadas, mas, sobretudo, na falta de 

fiscalização, por parte do MEC, em relação ao desenvolvimento dos cursos nesse quesito, em 

nome da “autonomia universitária” contemplada na legislação educacional. 
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 Por fim, a conclusão a que se pode chegar é que, no Brasil, a educação tem sido 

desenvolvida fundamentalmente pela rede privada e que, em nome da autonomia universitária, 

conforme legislação educacional vigente, não há fiscalização do MEC. Consequentemente, os 

programas de formação docente têm ficado aquém dos projetos de cursos divulgados, quando 

simplesmente burocratizam o estágio, exigindo relatórios assinados tão somente.  

 Vale considerar que os problemas de burocratização do estágio nos cursos em geral, e 

especialmente do curso de Pedagogia, aqui em foco, não estão relacionados única e 

exclusivamente à rede privada. Destacaram-se os números relacionados à rede privada por 

conta da discrepância em relação aos números da rede pública, entretanto, esses mesmos 

problemas foram encontrados na rede pública de ensino. 

  

III e IV – A inserção profissional na docência e o desenvolvimento profissional docente – 

etapas relacionadas diretamente à identidade profissional do professor 

 

Vaillant e Marcelo (2012) consideram “[...] a etapa de inserção como o período 

obrigatório de transição entre a formação inicial do docente e sua incorporação ao mundo 

trabalhista como um profissional plenamente qualificado.” (p.123). Segundo os autores, a fase 

de inserção na docência pode durar vários anos. Consideram que nesta fase ou etapa é que se 

constitui a identidade docente, afinal, participar do processo educacional como professor em 

escolas diferentes irá possibilitar, ao futuro professor, visões distintas de contextos distintos e 

sobretudo elaborar concretamente o que é ser professor! Qual o seu papel como professor? 

Indagação pertinente e relacionada com esta etapa. 

Transformar-se em docente não está apartado das crenças, valores, significados 

atribuídos às coisas, situações e pessoas. Percepções ou pontos de vistas são construídos ao 

longo do tempo de desenvolvimento de uma pessoa, por vezes nem todos são conscientes, 

afinal muitos valores e crenças são passados de geração a geração, e são assimilados como 

parte de verdades absolutas e inquestionáveis. A atribuição de valor de reconhecimento de 

determinada profissão passa por esse crivo, por exemplo, como a família reconhece e valora a 

profissão de professor, daquele que se encontra em formação? Este é um fator que apoia ou 

desconsidera a formação da identidade docente.  
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O tornar-se professor importa em considerar também os problemas advindos do 

cotidiano, como por exemplo, como foi definido o papel docente? A condução de uma aula? O 

entendimento daqueles que aprendem? Como lidar com a indisciplina? O que é e como foram 

definidos o fazer docente? Todas essas indagações foram respondidas na formação? Na 

faculdade? 

As respostas que foram dadas, elaboradas, construídas, podem ter sido de forma 

equivocada ou “deformada” pelas experiências, enquanto aluno anterior à formação, ou seja, no 

processo de escolarização daquele que passa pelo processo de tornar-se ou transformar-se em 

professor. 

É necessário considerar também as experiências de estágio que foram vivenciadas por 

estes alunos e que muitas vezes não foram problematizadas, nem nas instituições de formação e 

muito menos nas escolas em que desenvolveram suas atividades de estágio, provenientes da 

separação entre formação e prática. 

Como sinalizado por Vaillant e Marcelo (2012): 

Já é um clássico o trabalho desenvolvido por Veeman (1984) que popularizou o 

conceito de “choque com a realidade” para referir-se à situação pela qual atravessam 

muitos docentes em seu primeiro ano de docência. [...] Valli (1992) propõe que os 

problemas que mais ameaçam os docentes principiantes são a imitação acrítica de 

condutas observadas em outros docentes; o isolamento de seus companheiros; a 

dificuldade para transferir o conhecimento adquirido em sua etapa de formação e o 

desenvolvimento de uma concepção técnica do ensino. (p.131-132) 

 

Buscando aproximações com a modalidade a distância (EaD) as contribuições de 

Vaillant e Marcelo (2012) revelam pontos e etapas fundamentais na formação docente, nesta 

análise na modalidade presencial, o que implica em verificar que na modalidade EaD coloca-se 

a precarização dessa formação. Afinal, foi possível identificar apenas capacitações aligeiradas, 

resultando até a apenas 01 (um) dia para um suposto treinamento para entrada no AVA – 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Outro dado importante que se destaca é o fato que nas formações em geral para os 

professores, nas licenciaturas, não incluem saberes dessa modalidade (EaD), o que corrobora 

ainda mais para a expropriação da atuação do professor como professor tutor, bem como 

reforça a precarização desse trabalho. 
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1.4. O desenvolvimento profissional e a identidade docente 

 

 As questões relativas ao processo de desenvolvimento profissional na profissão docente 

são também analisadas por Marcelo (2009) em artigo intitulado “Desenvolvimento Profissional 

Docente: passado e futuro”, no qual alerta: 

Deve entender-se o desenvolvimento profissional dos professores enquadrando-o na 

procura da identidade profissional, na forma como os professores se definem a si 

mesmos e aos outros. É uma construção do eu profissional, que evolui ao longo das 

suas carreiras. Que pode ser influenciado pela escola, pelas reformas e contextos 

políticos, e que integra o compromisso pessoal, a disponibilidade para aprender a 

ensinar, as crenças, os valores, o conhecimento sobre as matérias que ensinam e como 

as ensinam, as experiências passadas, assim como a própria vulnerabilidade 

profissional. As identidades profissionais configuram um complexo emaranhado de 

histórias, conhecimentos, processos e rituais. (MARCELO, 2009, p. 7) 

 

    

Com base em estudos realizados na Espanha e outros países europeus, Marcelo (2009) 

identifica alguns pontos importantes acerca do desenvolvimento docente, quando questiona: 

Sobre o que versa o desenvolvimento profissional docente? Quais são as suas matérias 

e conteúdos? Esta é uma pergunta incontornável quando abordamos a temática do 

desenvolvimento profissional docente. E, basicamente, esta pergunta leva a que 

coloquemos outras: o que é que os professores conhecem e o que é que devem 

conhecer? Quais os conhecimentos relevantes para a docência e para o seu 

desenvolvimento profissional? Como é que este conhecimento se adquire? 

(MARCELO, 2009, p. 17) 

 
 

        Buscando responder às perguntas de Marcelo (2009) convém destacar alguns elementos 

conceituais em relação a esse “processo”, identificados pelo próprio autor. Assim, tem-se 

como ideias fundamentais: 

 

a) Conceito de desenvolvimento profissional relacionado à concepção do professor como 

profissional do ensino, o que implica em reconhecer que é um processo muito mais 

complexo e amplo do que simplesmente “(...) fazer referência a outras noções: formação 

permanente, formação contínua, formação em serviço, desenvolvimento de recursos 

humanos, aprendizagem ao longo da vida, cursos de reciclagem ou capacitação” (p.9); 

b) Quanto ao conceito de desenvolvimento, este relacionado à evolução e continuidade, 

superando “(...) a tradicional justaposição entre formação inicial e formação contínua dos 

professores (p. 9); 

c) Da revisão acerca das definições de desenvolvimento profissional docente, Marcelo (2009) 

conclui que “(...) tanto as mais recentes como as mais antigas, entendem o 

desenvolvimento profissional docente como um processo, que pode ser individual ou 
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coletivo, mas que se deve contextualizar no local de trabalho do docente – a escola – e que 

contribui para o desenvolvimento das suas competências profissionais através de 

experiências de diferente índole, tanto formais como informais” (p.10); 

d) Quanto à identidade docente, Marcelo (2009, p. 12) considera-a “(...) como uma realidade 

que evolui e se desenvolve de forma individual e coletiva. A identidade não é algo que se 

possui, mas sim algo que se desenvolve ao longo da vida. A identidade não é um atributo 

fixo de determinada pessoa, mas sim um fenômeno relacional”; 

e) Marcelo (2009) considera para sua análise – identidade docente – a perspectiva da 

intersubjetividade, segundo a qual, o indivíduo encontra sentido para reconhecer-se como 

participante de determinado processo, instituição ou classe, a partir dos referenciais 

identificados, por ele – indivíduo – no contexto no qual se insere; 

f) São variáveis que impactam a definição do conceito de identidade: o significado do que é 

ser um profissional e o grau de autonomia destes profissionais no exercício do seu 

trabalho. 

 

É verdade que existem várias questões a serem levantadas quando se trata de abordar a 

formação docente. Várias pesquisas apresentam dados e iniciativas de implantação de políticas 

verdadeiramente comprometidas com essa demanda de formação e desenvolvimento 

profissional docente. Há uma dificuldade muito grande dos professores, procedentes de cursos 

de Pedagogia e outras licenciaturas, em apresentar-se para as instituições de ensino básico com 

uma formação sólida e transformadora. Além disso, as políticas para formação de professores 

são sempre emergenciais, privilegiam um determinado grupo, se voltam para algum núcleo do 

currículo ou para interesses diversos de “caráter transitório”.  

Isso tem contribuído de modo geral para um desequilíbrio forte entre trabalho docente, 

profissionalização, prestígio, salário, estatuto profissional, frente às várias outras profissões, 

causando desconforto no grupo de profissionais da área docente e desconfiança da sociedade 

quanto à capacidade dos educadores em verdadeiramente educar, seja no Brasil, seja em outros 

países. A esse respeito, Marcelo (2009) destaca, por exemplo, a relação entre formação docente 

e a qualidade da aprendizagem dos alunos: 

O desenvolvimento profissional docente é um campo de conhecimento muito amplo e 

diverso, do qual tentámos mostrar algumas das suas ideias gerais. Aprofundar requer 

uma análise mais pormenorizada dos diferentes processos e conteúdos que levam os do-

centes a aprender a ensinar. E não existe apenas uma resposta a esta questão. Mas, seja 

qual for à orientação que se adopte, é necessário que se compreenda que a profissão 

docente e o seu desenvolvimento constituem um elemento fundamental e crucial para 

assegurar a qualidade da aprendizagem dos alunos. (MARCELO, 2009, p. 19) 
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Não se trata aqui de imprimir a esta redação um tom de lamentação e indignação, mas 

de destacar problemas reais salientados por diferentes autores, que remetem ao fato de que a 

formação e desenvolvimento profissional docente têm fragilizado o exercício do magistério em 

todas as suas modalidades e níveis. Ou seja, a natureza do trabalho docente parece ser 

ameaçada quando, no trabalho dos professores se enfraquecem o contato com os alunos e o 

papel de mediação em relação ao conhecimento que compete ao professor. Ou seja, essa é uma 

nova faceta da profissão docente que precisa ser analisada, especialmente em tempos de 

educação a distância.  

No que tange aos estudos e pesquisas realizados sobre os professores tutores, pode-se 

afirmar que esses profissionais não têm preparação para atuação na modalidade a distância. 

Nesse caso o profissional professor tutor passa a ser visto como um profissional de “segunda 

classe” e, sendo assim, como definir e reconhecer o valor de seu trabalho e de sua condição 

profissional? 

          Na modalidade a distância o profissional que detém valor na sua atuação é o professor 

autor. Esse profissional é reconhecido como professor, o que o diferencia significativamente do 

professor tutor. Instala-se a hierarquia nessa modalidade de educação, ou seja, temos 

profissionais – os professores autores – reconhecidos como professores e os professores tutores, 

simplesmente tutores, um profissional que, segundo alguns modelos de EAD, apenas indica os 

caminhos definidos pelos professores autores.  

Como mencionam Tardif e Lessard (2009, p. 73): 

Enfim, diante das novas “missões” da escola e da maior complexidade do seu papel, o 

docente é instado a trabalhar em equipe e a desenvolver práticas institucionais, 

investindo-se na gestão coletiva da vida do seu estabelecimento. A ênfase é situada 

nas interações entre os diferentes atores: o docente é um ser em relação (...). 

 

Tais considerações não aparecem na maioria das pesquisas analisadas sobre EAD, mas 

sim, notadamente, a referência a uma hierarquia entre os diferentes atores envolvidos no 

processo educacional. 

O professor passa, neste contexto, a ser aquele que escreveu o material e não aquele que 

tem contato direto com o grupo de alunos, esse contato fica a cargo do professor tutor, que na 

maioria das instituições é simplesmente designado tutor. 

Mas, aí é que entra um grande questionamento, este tutor não é o professor? Por que 

não é professor? O que compõe seu fazer que o distingue do fazer do professor? 
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Pistas para as respostas a essas perguntas podem estar na definição de identidade 

profissional. Na obra “A Socialização – construção das identidades sociais e profissionais”, 

Claude Dubar (1997) se propõe a fornecer instrumentos de análise, quadros teóricos e 

resultados empíricos que permitam perceber a dinâmica dos processos de socialização 

profissional e construção das identidades sociais. 

Na perspectiva de análise que propõe esse autor pode-se destacar que a identidade 

profissional do professor tutor precisa ser considerada com base nos dois processos identitários 

básicos: o biográfico e o relacional.  

Apesar da heterogeneidade desses dois processos, biográfico (identidade para si) e 

relacional (identidade para outro), ambos utilizam “esquemas de tipificação” que pressupõem a 

existência “(...) de um número limitado de modelos socialmente significativos para realizar 

combinações coerentes de identificações fragmentárias” (DUBAR, 1997, p.110). Tem-se, 

portanto, categorias que servem, tanto para identificar os outros, quanto para identificar a nós 

mesmos. Elas variam em relação aos espaços sociais e ao tempo histórico e biográfico em que 

se desenvolveram as trajetórias sociais. 

 Dubar (1997) esclarece que embora as categorias possam sofrer variações, os campos 

escolar e profissional adquiriram grande legitimidade a partir dos anos 1980, porque “trabalho, 

emprego e formação” passaram a ser considerados aspectos vitais das identificações sociais dos 

indivíduos adultos. Ele destaca que, a partir do período mencionado se tornou cada vez mais 

estreita a relação emprego/formação, mas adverte que as identidades sociais não devem ser 

reduzidas a essas duas categorias.  

Convém destacar que, antes de ocorrer a identificação nas relações profissionais ou nas 

escolares, Dubar (1997) atribui primordial importância à primeira identidade – a socialização 

primária – adquirida na infância, na relação da criança com a família ou quem a substitui. Mas 

essa primeira identidade social é experimentada e testada na escola por meio das categorizações 

dos outros, que no caso são os colegas e professores. 

Como explica Dubar (1997, p.113), o processo identitário biográfico, ou seja, o 

aprendizado que nos leva a sermos quem somos é marcado pela dualidade entre: (...) a nossa 

identidade para o outro conferida e a nossa identidade para si construída, mas também entre 

nossa identidade social herdada e a nossa identidade escolar visada” e, entre uma e outra, 
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“(...) nasce um campo de possibilidades, onde se desenrolam desde a infância à adolescência e 

ao longo de toda vida, todas as nossas estratégias identitárias”.  

 A construção da identidade autônoma, que ocorre quando o indivíduo sai do sistema 

escolar e se depara com o mercado de trabalho é, atualmente, um momento crucial, pois a 

realidade é marcada por fatores como desemprego, mudanças organizacionais, aceleração da 

modernização tecnológica e falta de estabilidade no emprego. No confronto com esta realidade, 

a primeira “identidade profissional para si” é construída, mas ela não é definitiva e será 

frequentemente confrontada com outras transformações do mercado de trabalho e terá que 

sofrer ajustes constantes, por isso é marcada pela incerteza. 

 Ainda com apoio dos estudos de Dubar (1997) é possível observar que, por meio das 

relações de trabalho ou da participação nas associações profissionais, se realiza nos indivíduos 

a construção biográfica de uma identidade profissional, num movimento denominado processo 

identitário relacional. A esse respeito, o autor apresenta a seguinte hipótese: “(...) o 

investimento privilegiado num espaço de reconhecimento identitário está intimamente 

dependente da natureza das relações de poder neste espaço, do lugar que o indivíduo ocupa e 

do seu grupo de pertença” (p.117). 

 Portanto, segundo Dubar (1997), a articulação dos dois processos identitários – o 

biográfico e o relacional – revela a projeção do espaço-tempo identitário, pois uma geração 

constrói sua identidade social a partir das categorias herdadas das gerações anteriores e também 

por meio das estratégias identitárias desenvolvidas nos espaços das instituições que os 

indivíduos percorrem em suas trajetórias sociais. 

A Figura 9, a seguir, sintetiza as categorias de análise da identidade construídas por 

Dubar, e que fundamentam seus estudos empíricos no campo das identidades sociais e 

profissionais: 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Figura 9 – Processos de construção da identidade social e profissional 

 

         

                                     (Fonte: Dubar, 1997, p. 109.) 

 

A formação e os contextos de trabalho são, portanto, parte dos sistemas de ação que 

transportam propostas de identidades que entrarão em contato com as trajetórias dos indivíduos 

portadores de identidades reais. Assim, a constituição da identidade profissional resulta de um 
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processo de socialização secundária, ou seja, da aquisição de saberes relativos ao campo 

especializado da atividade a que se refere. 

 Tais reflexões permitem supor que a identidade do professor tutor também se constrói a 

partir desses dois processos e, de forma peculiar, atrelada a esse espaço-tempo identitário 

identificado, seja nas instituições percorridas pelos indivíduos socialmente e em seu percurso 

de formação, seja na instituição em que os indivíduos exercem sua profissão, com todas as 

singularidades que a cercam, considerando ainda os diferentes modelos de educação a distância 

e os respectivos contextos institucionais, que implicam na atuação e na apropriação e 

compartilhamento de saberes do professor tutor em sua atividade docente. 

Berger & Luckmann (2014) (autores em que se apoia Dubar) trazem para esta discussão 

uma perspectiva de análise dos processos de socialização e construção social da realidade, 

identificando a socialização primária e secundária como fatores determinantes nessa 

compreensão. 

 “Na socialização primária não há problema de identificação. Não há escolha dos outros 

significativos. A sociedade apresenta ao candidato à socialização um conjunto antecipadamente 

definido de outros significativos (...)” (BERGER & LUCKMANN, 2014, p. 180). O mundo, 

suas formas, práticas e valores pré-existem ao indivíduo e são por ele interiorizados. 

Na socialização secundária dá-se a interiorização de “sub-mundos” institucionais, cujas 

extensões e caráter são “(...) determinados pela complexidade da divisão do trabalho e a 

concomitante distribuição social do conhecimento”. (BERGER & LUCKMANN, 2014, p. 184-

185). Sub-mundos que se ampliam, se modificam no tempo e no espaço. 

 Tomando por base tais perspectivas, o professor tutor é um sujeito, fruto de toda a 

socialização de que participou, por exemplo, da família, referências e crenças com as quais 

conviveu e “(...) que ele tem de aceitar como tais, sem possibilidade de optar por outro arranjo” 

(BERGER & LUCKMANN, 2014, p. 180). Isto posto, vale perguntar: Quais os significados 

aprendidos? Quais valores foram interiorizados? Como e quais relações aprendeu a 

estabelecer? 

 Com base nessa construção que ora é subjetiva, ora é objetiva, é possível aproximar-se 

dos sujeitos, no caso da pesquisa aqui relatada, do professor tutor e buscar compreender suas 

trajetórias e impasses relacionados à socialização secundária. 
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Das memórias do professor tutor podem ser recuperados, por exemplo, significados 

construídos, conhecimentos, relações estabelecidas, o aprender a aprender, posicionamentos 

diante de situações cotidianas – bases sobre as quais, no caso do professor tutor, se darão as 

relações mediadas por uma sala de aula e alunos virtuais. Isso exigirá do professor tutor, uma 

verdadeira revisão e ampliação do conceito inicialmente construído do ambiente físico de sala 

de aula. Ou seja: “(...) como é mantida na consciência a realidade interiorizada na socialização 

primária? (...) como ocorrem novas interiorizações – ou socializações secundárias – na 

biografia ulterior do indivíduo?” (BERGER & LUCKMANN, 2014, p.184). 

Essa socialização secundária será impactada pelo reconhecimento – do professor tutor, 

de seu “lugar” nesse ambiente virtual. O que não está claramente definido torna-se um impasse, 

especialmente quando o professor tutor não tem experiência docente, e encontra-se em 

formação. Nesse caso, ao inserir-se num determinado contexto institucional busca “sentir-se 

um verdadeiro professor”, contudo não se reconhece como tal e nem mesmo percebe esse 

reconhecimento pelos seus pares. Paradoxalmente, desenvolve atividades de natureza docente, 

como por exemplo, a mediação dos conhecimentos elencados para determinada disciplina. 

Por fim, vale acrescentar que, se “(...) podemos dizer que a socialização secundária é a 

aquisição do conhecimento de funções específicas, funções direta ou indiretamente com raízes 

na divisão do trabalho” (BERGER & LUCKMANN, 2014, p. 185), essa aquisição pelo 

professor tutor, fica prejudicada ou deformada, uma vez que, dependendo do modelo 

institucional no qual esteja inserido, a tutoria docente, na modalidade EaD, apresenta contornos 

para seu desenvolvimento amplamente distintos.  

 

1.5. Conhecimento profissional de base para o exercício da profissão docente 

 

Lee Shulman (2005) também traz contribuições importantes para a investigação do 

pensamento do professor e de seus conhecimentos profissionais. Esse autor tem identificado as 

fontes e os esquemas gerais desses conhecimentos que são essenciais para a atividade de ensino 

e para o exercício da docência. Tais conhecimentos são: 

a) Conhecimento do conteúdo, referente aos conhecimentos da disciplina que se ministra; 

b) Conhecimento didático geral, atinente aos princípios e estratégias de gestão e organização da 

sala de aula; 
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c) Conhecimento do currículo, correspondente ao domínio dos diferentes conteúdos ensinados 

nas diversas séries de escolaridade, bem como os materiais didáticos utilizados para facilitar a 

aprendizagem; 

d) Conhecimento didático do conteúdo, constituído pelos conhecimentos que permitem ao 

professor transformar o conteúdo disciplinar em um conhecimento compreensível para o aluno; 

e) Conhecimento dos alunos e de suas características, relativo à psicologia da infância; 

f) Conhecimento dos contextos educativos, relacionados ao funcionamento dos sistemas de 

ensino, das escolas, da comunidade escolar e de suas culturas; e 

g) Conhecimentos dos fins educativos, seus valores e fundamentos filosóficos e históricos. 

 

 Entre todos esses conhecimentos, o autor atribui especial importância ao conhecimento 

didático do conteúdo, pois nele se identificam os conhecimentos característicos para o ensino. 

Por intermédio dele, é possível distinguir a compreensão do professor sobre determinada área 

do saber e sobre como os “(...) temas y problemas se organizan, se representan y se adaptan a 

los diversos intereses y capacidades de los alumnos, y se exponen para su enseñanza” 

(Shulman, 2005, p. 11).  

Assim, por se constituir numa combinação entre o conhecimento da matéria e o 

conhecimento do modo de ensiná-la, pressupõe uma elaboração pessoal do professor ao 

cotejar-se com o processo de transformar o conteúdo aprendido em ensino (MARCELO 

GARCÍA, 1992). 

 Estes diferentes componentes do conhecimento profissional do professor decorrem, para 

Shulman (2005, p. 11), de quatro fontes principais:  

a) a formação acadêmica, seguida dos 

b) materiais, recursos e o contexto educativo, por meio dos quais os 

professores estruturam conhecimentos acerca dos currículos, da 

organização escolar e da profissão docente;  

c) o acesso e reflexão sobre a investigação produzida em torno dos processos 

de ensino e aprendizagem, da educação e demais fenômenos socioculturais 

os quais influem no trabalho docente e, por fim,  

d) os saberes que advém da experiência da prática. 

 

 É importante salientar que a busca pela organização e sistematização de um 

conhecimento base para o ensino não tem a pretensão de se estabelecer de maneira fixa e 
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definitiva, mas procura identificar, conforme observa Shulman, os princípios adequados da 

prática pedagógica, que podem ser úteis na definição e estabelecimento de padrões para o 

ensino e para a formação de professores. 

No ensino a distância, o professor autor media o processo de construção do 

conhecimento, na medida em que identifica conteúdos, formas de abordagem e perspectivas de 

avaliação de determinada disciplina, módulo, área, enfim, as inúmeras definições na estrutura 

curricular. A pergunta que se coloca, então é: o professor tutor, que irá utilizar o material 

elaborado pelo professor autor não irá mediar à construção de conhecimento? O que ele irá 

fazer então? São essas perguntas acerca da figura do professor tutor no ensino superior, na 

modalidade a distância, que me proponho a responder. 

Antes, porém, cabe avançar um pouco mais estas reflexões com o conceito de 

tecnologia. 

 

1.6. Tecnologia: uma ampliação do conceito 

 

Uma das questões centrais do estudo proposto é a compreensão do fator tecnologia e 

suas implicações, seja na atuação do professor tutor, seja na identificação de seus saberes 

docentes. 

A tecnologia é meio e não fim na educação a distância, consequentemente exige novos 

saberes dos docentes que nela atuam.  

Quando se fala em EaD utiliza-se indiscriminadamente a palavra tecnologia, como se 

ela fosse a síntese dessa modalidade de educação. 

No que tange ao desenvolvimento profissional docente, em relação à tecnologia, há de 

se destacar uma questão peculiar – a formação docente. 

É preciso distinguir dois aspectos quando se fala em professores e sua respectiva 

formação, nessa modalidade de educação (EaD): a) formação de professores para o uso da 

tecnologia na escola; e b) formação de professores para atuação em EaD. São formações, 

contudo, distintas em suas especificações e qualificações para a respectiva atuação profissional, 

consequentemente, impactam diferentemente o desenvolvimento profissional. 

A primeira constitui um conjunto de conhecimentos relacionados a equipamentos 

disponíveis na escola, tais como: datashow ou projetor multimídia, utilização de softwares, 
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como exemplo o PowerPoint, entre outros. Também estão inseridos aqui, os jogos intitulados 

“educativos”, que merecem muita atenção, por parte dos professores, bem como a investigação 

de pesquisas para que possa ser mensurada sua efetiva contribuição no processo ensino-

aprendizagem. 

A segunda trata da formação do professor para atuação em EaD, no sentido de 

empoderá-lo de saberes que compõem essa atuação, como exemplo, a mediação – sendo essa a 

“ponte” entre o conhecimento ou objeto de conhecimento, facilitando a construção ou 

elaboração ou reelaboração, pelo aluno, de seus conhecimentos, bem como a mediatização no 

processo de ensino e aprendizagem, que é a utilização dos meios tecnológicos que podem 

potencializar a mediação da aprendizagem. Ou seja, o professor tutor seleciona os meios 

tecnológicos mais adequados ao desenvolvimento de sua proposta de aula, com vistas à 

apreensão de conhecimentos pelos alunos. Uma vez que a singularidade do professor tutor se 

encontra na forma como desenvolve a docência, a ferramenta tecnológica, ou seja, o ambiente 

virtual de aprendizagem e/ou outras tecnologias da informação e comunicação utilizadas na 

EaD tornam-se condição primordial para sua atuação e mediação. 

Para compreensão do processo de mediação tem-se como referência Masseto (2000) e 

Tardif & Lessard (2012).  

Para Masseto (2000): 

Por mediação pedagógica entendemos a atitude, o comportamento do professor que se 

coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se 

apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – 

não uma ponte estática, mas uma ponte “rolante”, que ativamente colabora para que o 

aprendiz chegue aos seus objetivos. É a forma de se apresentar e tratar um conteúdo 

ou tema que ajuda o aprendiz a coletar informações, relacioná-las, organizá-las, 

manipulá-las discuti-las e debatê-las com seus colegas, com o professor e com outras 

pessoas (interaprendizagem), até chegar a produzir um conhecimento que seja 

significativo para ele, conhecimento que se incorpore ao seu mundo intelectual e 

vivencial, e que o ajude a compreender sua realidade humana e social, e mesmo a 

interferir nela. (p.144-145) 

 

Corroborando com as considerações de Masseto (2000), Tardif & Lessard (2012) 

apontam: 

Toda ação social é voltada para o outro, pouco importa se ele está fisicamente 

presente ou não. Essa característica da ação é estritamente vinculada à linguagem, isto 

é, à comunicação, em sentido amplo. Conforme define Habermas (1987:33), a 

atividade comunicacional envolve a interação entre, ao menos, dois sujeitos capazes 

de falar e agir que iniciam uma relação interpessoal (seja por meios verbais ou não 

verbais). Os agentes buscam um entendimento sobre uma determinada situação, para 

estabelecer consensualmente, suas ações. O conceito central de interpretação diz 

respeito, antes de tudo, à negociação de definições para as situações suscetíveis de 
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um consenso. Nesse modelo de ação, a linguagem ocupa um lugar proeminente 

(p.248-249). 

 

Em relação à mediatização, outra referência é Belloni (1999): 
 

A mediatização técnica, isto é, a concepção, a fabricação e o uso pedagógico de 

materiais multimídia, gera novos desafios para os atores envolvidos nestes processos 

de criação (professores, realizadores, informatas etc.), independentemente das formas 

de uso: o fato de que esses materiais possam vir a ser utilizados por estudantes em 

grupo, com professor em situação presencial (no laboratório da universidade, por 

exemplo), ou a distância por um estudante solitário, em qualquer lugar e em qualquer 

tempo, só aumenta a complexidade desses desafios. Há que considerar, como 

fundamento dessa mediatização, os contextos, as características e demandas 

diferenciadas dos estudantes que vão gerar leituras e aproveitamentos fortemente 

diversificados. Mediatização do processo de ensino/aprendizagem aproveitando ao 

máximo as potencialidades comunicacionais e pedagógicas dos recursos técnicos: 

criação de materiais e estratégias, metodologias, formação de educadores (professores, 

comunicadores, produtores, tutores), produção do conhecimento. (p. 123) 

 

Vale lembrar que o uso que se pode fazer dessa ferramenta tecnológica – o ambiente 

virtual de aprendizagem e/ou outras tecnologias da informação e comunicação utilizadas na 

EaD – irá revelar o contexto no qual o professor tutor está inserido, irá revelar também o 

modelo de educação a distância da instituição na qual se desenvolvem os cursos que ministra, e 

que dará contornos a sua docência, limitando-a ou não e caracterizando, assim, a sua atuação 

como professor tutor.  

Isto posto, convém destacar que essa atuação requer muito mais que a transposição 

didática18, o que realmente não é algo simples, pois essa expressão é comumente utilizada 

nessa modalidade de educação, no sentido de considerar que o plano de aula utilizado na 

modalidade presencial é o mesmo utilizado na modalidade a distância. Torna-se um ledo 

engano, um professor da modalidade de educação presencial acreditar que a mesma aula 

ministrada em sala de aula física, pode ser desenvolvida no ambiente virtual de aprendizagem, 

contudo é o que mais se vê, lamentavelmente.  

Ampliando a compreensão do conceito de transposição didática, é importante destacar 

que a proposta é que o saber a ser construído intelectualmente, por exemplo, seja passível de 

ser ensinado – em síntese, há saberes construídos acerca da docência na educação presencial 

que precisam ser “ensinados” para a educação a distância. 

                                                 
18 Para Chevallard (1991, p. 45), a transposição didática é um processo, que considera: Um conteúdo do saber que 

foi designado como saber a ensinar sofre a partir daí um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-

lo apto para ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que transforma um objeto do saber a ensinar 

em um objeto de ensino é denominado de Transposição Didática.  
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A respeito da tecnologia faz-se necessário um recorte desse conceito, para que se possa 

compreender e ampliar perspectivas diferenciadas de sua utilização. No Quadro 5, a seguir, são 

identificados três conceitos e quatro definições de dicionários. 

 

Quadro 5 – Tecnologia - Conceitos e Definições 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DE CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE TECNOLOGIA 
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CONCEITO 1  CONSIDERAÇÕES 

Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que 

envolve um conjunto de instrumentos, métodos 

e técnicas que visam a resolução de problemas. É uma 

aplicação prática do conhecimento científico em 

diversas áreas de pesquisa. 
Fonte: Disponível em: 

http://www.significados.com.br/tecnologia-2/ 

Acesso em 12/01/2015 às 02h47 

Na primeira fonte identificada, tem-se a tecnologia, 

como uma aplicação prática do conhecimento, e 

vinculada a ciência e a engenharia, o que não conseguiria 

explicar a tecnologia concebida na educação na 

modalidade a distância. 

 

Na segunda fonte, tem se a tecnologia, vinculada a 

equipamentos, o que em parte conseguiria explicar a 

tecnologia concebida na educação na modalidade a 

distância, sobretudo quando se destaca, na modalidade de 

educação a distância, a utilização de computadores, 

laptops, ipads ou tablets. 

 
Isto posto, é possível verificar, nessas duas fontes, acerca 

da tecnologia, que as mesmas são distintas em seu uso e 

aplicação, bem como não conseguem explicar na 

totalidade a tecnologia utilizada na educação - na 

modalidade a distância. 

DEFINIÇÃO 1 

Tecnologia – Conjunto de conhecimentos e princípios 

científicos que se aplicam ao planejamento, à 

construção e à utilização de um equipamento em um 

determinado tipo de atividade. 
Fonte: Disponível em: 
http://www.dicionarioinformal.com.br/tecnologia/ 

Acesso em 12/01/2015 às 02h53 

CONCEITO 2 CONSIDERAÇÕES 

[..] o que é, de fato, tecnologia? Para quem trabalha 

com computadores e todas as novidades desse mundo 

[...] a tecnologia envolve o desenvolvimento de 

aparelhos que lidam com a distribuição da informação 

de forma cada vez mais veloz, abrangendo um número 

crescente de pessoas e realizando cálculos cada vez 

mais avançados. 
Contudo, se você falar com um biólogo, por exemplo, 

ele poderá lhe dizer que a tecnologia envolve a criação 

de ferramentas que facilitem o estudo das células e da 

evolução animal e vegetal. Um arqueólogo pode falar 

sobre a evolução das ferramentas que permitem o 

estudo de elementos históricos. 
Disponível em: 
http://www.tecmundo.com.br/tecnologia/42523-o-que-e-

tecnologia-.htm 

Acesso em 12/01/2015 às 02h58 

O que se pode destacar, nessa fonte, é que há diversos 

conceitos para a tecnologia que consideram as diversas 

áreas de atuação humana. Isso constitui uma abordagem 

para cada área, o que implica em uma reflexão para a 

EAD, ou seja, para a modalidade de educação a distância, 

do conceito de tecnologia. 

O conceito de tecnologia na educação, envolve 

especialmente: utilização de equipamentos, internet, 

mediação, mediatização, função e atuação docente, 

avaliação, aprender, ensinar, construção do 

conhecimento; e metodologia. 
 

 

DEFINIÇÃO 2 - DICIONÁRIO HOUAISS COMENTÁRIOS 

Tecnologia 

1 teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, 

processos, métodos, meios e instrumentos de um ou 

mais ofícios ou domínios da atividade humana (p. ex., 

indústria, ciência etc.) 

2 técnica ou conjunto de técnicas de um domínio 

particular. 

3 qualquer técnica moderna e complexa. 
Fonte: http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=tecnologia 

Acesso em 16/01/2015 às 04h50 
 

Em relação ao Dicionário Houaiss, tem-se como 

definição – Tecnologia, um conjunto de fatores que 

definem o que vem a ser tecnologia. 

 

Já em relação a definição do Dicionário Michaelis, tem-

se uma definição que aproxima a tecnologia de um 

conjunto de processos ou a reduz a perspectiva de 

equipamentos. 

 

Nas duas definições, não se pode concluir que há uma 

http://www.significados.com.br/tecnologia-2/
http://www.dicionarioinformal.com.br/tecnologia/
http://www.tecmundo.com.br/tecnologia/42523-o-que-e-tecnologia-.htm
http://www.tecmundo.com.br/tecnologia/42523-o-que-e-tecnologia-.htm
http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=tecnologia
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DEFINIÇÃO 3 - DICIONÁRIO MICHAELIS definição para o conceito de tecnologia utilizado na 

educação na modalidade a distância. Ora definem um 

conjunto de processos, ora definem como simples 

equipamentos. 

 

 
 

Etimologia 

1. Tratado das artes em geral. 2. Conjunto dos 

processos especiais relativos a uma determinada arte 

ou indústria. 3. Linguagem peculiar a um ramo 

determinado do conhecimento, teórico ou prático. 4. 

Aplicação dos conhecimentos científicos à produção 

em geral: Nossa era é a da grande tecnologia. T. de 

montagem de superfície, Inform: método de fabricação 

de placas de circuito, no qual os componentes 

eletrônicos são soldados diretamente sobre a 

superfície da placa, e não inseridos em orifícios e 

soldados no local. T. social, Sociol: conjunto de artes 

e técnicas sociais aplicadas para fundamentar o 

trabalho social, a planificação e a engenharia, como 

formas de controle. De alta tecnologia, Eletrôn e 

Inform: tecnologicamente avançado: Vendemos 

computadores e vídeos de alta tecnologia. Sin: high-

tech. 
Fonte: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lin
gua=portugues-portugues&palavra=tecnologia 

Acesso em 25/01/2015 às 23h01  

 DEFINIÇÃO 4 – DICIONÁRIO NOVA 

FRONTEIRA 
 

 tecn(o)- elem. comp., do gr. techno-, de téchné `arte, 

habilidade`, que se documenta em alguns compostos 

formados no próprio grego (como tecnologia) e em 

muitos outros introduzidos, a partir do séc. XIX, na 

linguagem erudita → A tecniA2 XX || técnica sf. 

`conjunto de processos de uma arte` `maneira ou 

habilidade especial de executar ou fazer algo` 1890. 

Fem. Substantivado de técnico || técnICO adj. 

`peculiar a uma determinada arte, | ofício, | profissão | 

ou ciência` | technico 1844 |; sm. Especialista, perito` 

xx. Do fr. technique, deriv. Do lat. technicus – i, e, 

este, do gr. technikós || tecnicolor adj. 2g. `diz-se de 

certo processo de cinema em cores` xx. Do ing. 

technicolor || tecnoCRAC * IA XX || tecnoCRATA xx 

|| tecnoGRAF * IA || tecnographia 1858 || tecnoLOG 

* IA || tech- 1844 || Do fr. technologie, deriv. Do gr. 

technología. 

Nessa definição, a partir da análise das derivações 

mencionadas – “técnica” e “técnico”, destaca-se 

perspectivas a serem consideradas, tais como: “(...) 

peculiar a uma determinada arte, ofício, profissão ou 

ciência (...)” ou “(...) conjunto de processos de uma arte, 

maneira ou habilidade especial de executar ou fazer algo 

(...)”. Embora a definição não contemple a tecnologia 

empregada na educação, colabora para a delimitação 

clara da necessidade de conceituá-la, a partir das 

perspectivas de análise empregadas, evitando-se sua 

redução ao simples uso do computador. Afinal, o sufixo 

“logia” diz respeito a estudo, nesse caso, ao estudo da 

tecnologia utilizada na educação.  

 CONCEITO 3 – MARIN (2012)  

 “Desde há algumas décadas a área de educação em 

geral, e no ensino em particular, tem utilizado as 

chamadas tecnologias de informação e comunicação. 

Em décadas anteriores eram os “recursos 

audiovisuais” hoje são as TICs, os meios de 

comunicação no interior da mobilidade, tais como 

celulares e tablets entre outros. 

São pontos positivos, para tais usos, o acesso a 

informação ampliada, a ideia de ser um profissional 

de “seu tempo”, por exemplo. Um problema nessa 

tendência é o de que não se tem acesso, na verdade, à 

tecnologia e sim aos produtos resultantes de um 

processo tecnológico no interior do qual pode-se 

situar todo o material utilizado no ensino, incluindo os 

livros e as apostilas que, em geral, não são incluídas 

no rol anterior, usa-se os produtos da tecnologia e não 

a tecnologia em si, embora ela seja embutida nos 

produtos.” (MARIN, 2012, p. 5) 

Nas considerações de MARIN (2012), acerca do uso do 

conceito – tecnologia, incluída nesse quadro, indicam 

claramente a necessidade da separação dos produtos 

resultantes da tecnologia e o conceito de tecnologia 

empregado e compreendido na educação. 

Fonte: Quadro organizado pela pesquisadora. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=tecnologia
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=tecnologia
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Mas, então, como explicar o conceito de tecnologia na educação e na modalidade a 

distância? 

Para conceituar a tecnologia na educação e na modalidade a distância, é preciso 

considerar fatores tais como: equipamentos; internet; mediação; mediatização; função e atuação 

docente; avaliação; aprender; ensinar; construção do conhecimento; e metodologia. 

É preciso recorrer a uma análise mais ampla para uma aproximação desse contexto. 

Se a tecnologia não pode ser reduzida à utilização de equipamentos e processos 

diversos, sobretudo por não conceituar a educação na modalidade a distância, será preciso 

ampliar um pouco mais essa compreensão. Afinal, a tecnologia de que se fala nessa discussão, 

tem relação com o contexto social. 

 Assim, com a contribuição de Marcuse (1999, p. 73), “(...) a tecnologia é vista como 

um processo social no qual a técnica propriamente dita (isto é, o aparato técnico da indústria, 

transportes, comunicação) não passa de um fator parcial”. Nessa perspectiva de análise, os 

subtemas adaptação social e instrumento de controle social, passam a fazer sentido. Afinal, 

ainda que a modalidade de educação a distância, seja reduzida ao uso de um computador, 

sintetizando-a como a tal tecnologia, Marcuse (1999) considera:  

Não estamos tratando da influência ou do efeito da tecnologia sobre os indivíduos, 

pois são em si uma parte integral e um fator da tecnologia, não apenas como 

indivíduos que inventaram ou mantém a maquinaria, mas também como grupos 

sociais que direcionam sua aplicação e utilização. A tecnologia, como modo de 

produção, como a totalidade dos instrumentos, dispositivos e invenções que 

caracterizam a era das máquinas, é assim, ao mesmo tempo, uma forma de organizar e 

perpetuar (ou modificar) as relações sociais, uma manifestação do pensamento e dos 

padrões de comportamentos dominantes, um instrumento de controle e dominação. 

(MARCUSE, 1999, p. 73) 

 

Ao tentar analisar o contexto educacional, esse não está descolado do contexto social 

mais amplo, no qual está inserida toda a perspectiva de análise, até aqui apresentada. 

Na pesquisa realizada no Mestrado, já mencionada, foi possível identificar que o 

trabalho do professor tutor é altamente impactado pelo excesso de regras e controles para 

“garantir” o processo educacional, e nesse momento, não se coloca em discussão a questão da 

qualidade desse processo, mas sobretudo o registro, como uma forma de prestação de contas – 

controle do processo educacional, pelo professor tutor, ou melhor, pela instituição em que ele 

atua. Faz todo o sentido a utilização dessas palavras, tais como: prestação de contas e controle, 
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afinal, a educação, em especial, na modalidade a distância tornou-se em muitos casos, uma 

mercadoria. 

Ainda em relação à pesquisa realizada no Mestrado, cumpre acrescentar que a rotina de 

trabalho desse profissional indica que ele adota uma “lógica” própria para exercício de sua 

função, a partir de: a) referenciais pessoais; b) referenciais de formação; e c) características do 

modelo a distância em que atua. 

Buscando aproximar-se desse contexto educacional, que está inserido no contexto 

social, encontra-se uma perspectiva de análise, a racionalização tecnológica, que Marcuse 

considera: 

A racionalização tecnológica criou uma estrutura comum de experiência para as várias 

profissões e ocupações. Esta experiência exclui ou restringe aqueles elementos que 

transcendem o controle técnico sobre os fatos e, assim, amplia o alcance da 

racionalização do mundo objetivo para o subjetivo. Por debaixo da complexa rede de 

controle estratificado encontra-se uma série de técnicas mais ou menos padronizadas, 

tendendo a um padrão geral, que assegura a reprodução material da sociedade. 

(Marcuse, 1999, p. 92) 

 

Isto posto, é preciso considerar que “(...) no decorrer do processo tecnológico, uma nova 

racionalidade e novos padrões de individualidade se disseminaram na sociedade, diferentes e 

até mesmo opostos àqueles que iniciaram a marcha da tecnologia. (MARCUSE, 1999, p. 74). A 

tecnologia potencializa novas formas de avanço até mesmo nas formas de pensar, embora 

também padronize e potencializa a indiferenciação na sociedade – uma contradição. 

A modalidade de educação a distância (EaD) tem crescido exponencialmente, mas 

quanto à qualidade do processo educacional coloca-se em xeque, afinal, de que educação 

estamos falando, da educação que massifica o conhecimento, transformando-o em mera 

comunicação de informações desconectadas, pinçadas na internet, descoladas de sua 

contextualização? Desse modo, não se pode falar de conhecimento, mas, especialmente, de 

manipulação e, consequentemente, de alienação. 

A tecnologia não é somente máquinas e/ou equipamentos, é sobretudo constituída de 

uma ação, que não é neutra, e sim, carregada de valores, que dizem respeito a determinados 

grupos e interesses diversos.  

O controle social torna-se efetivo e eficaz na medida que os meios tecnológicos, por 

exemplo, as mídias sociais, que não são neutras, ampliam, por um lado, as possibilidades de 

expressão, por outro, excluem muitos daqueles que, ou não dominam os conhecimentos 
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necessários à interação ou não são aceitos em diversos grupos de discussão, seja pelo linguajar 

empobrecido ou simplesmente pela impossibilidade de acesso. 

É curioso buscar a compreensão do que se tornou a formação docente no Brasil, 

atualmente, em um número significativo de instituições. Se, por um lado, houve um crescente 

acesso aos cursos de formação docente, por outro, têm-se severas críticas a esta formação. Por 

que? Essa formação se amplia, especialmente na modalidade a distância, de forma aligeirada, o 

que corrobora com uma forma de controle de determinados grupos e interesses diversos, para 

uma formação alienada e manipulada. Afinal, formação docente, pressupõe discussão coletiva e 

esta não pode estar circunscrita a, eventualmente, algumas perguntas em alguns fóruns ou chats 

nos AVAs – Ambientes Virtuais de Aprendizagem, com um encontro presencial, quando 

muito, semanal em pólos de EaD com a participação de “professores” tutores, que estão 

sobrecarregados de exigências burocráticas e, consequentemente, expropriados do seu fazer 

pedagógico. 

Mas, lembrando que a formação docente oferecida, nos cursos analisados –  

Licenciatura em Pedagogia, prepara professores, especialmente para atuação do primeiro ao 

quinto ano, nessa etapa da educação básica tem-se hoje uma enorme oferta “mercado” da 

educação em pacotes, por exemplo, o apostilamento vendido por grandes grupos editoriais e/ou 

educacionais no país. Nesse caso, não seriam necessários professores com uma formação 

sólida, que possibilitasse a construção de uma educação emancipadora; seria esta formação um 

entrave para o interesse desses grupos. Atualmente é possível observar que são necessários 

mais instrutores do que professores. 

Considerando alguns paradigmas que orientam o contexto ou as dimensões que 

circundam o universo do professor tutor e consequentemente da tecnologia, tem-se a 

dissociação educação e tecnologia que separa o fazer docente do uso que se faz da tecnologia, 

como se a tecnologia fosse algo desprezível e que nada ou pouco acrescenta nessa prática 

pedagógica. Separam-se, por vezes, os “verdadeiros” professores exemplificados pela didática 

da lousa e giz, daqueles outros professores que se utilizam dos recursos tecnológicos associados 

a “perfumarias” que, além de nada acrescentarem, os colocam numa condição de inferioridade 

por lançar mão desses recursos. Na realidade não se sustenta mais, nem uma posição e nem 

outra, mas a integração desses saberes tecnológicos aos saberes do professor que, na medida em 
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que se utiliza dos recursos tecnológicos, não o faz sem uma intenção, portanto, sem uma ação 

pedagógica, e nesse momento o recurso tecnológico passa a ter um novo sentido de utilização. 

O reconhecimento do professor apenas na modalidade presencial implica em 

desqualificar essa atuação, ou seja, na modalidade de educação a distância, o professor é 

somente o professor autor de apostilas e materiais (conteúdos). 

O mesmo ocorre quando se reduz a tecnologia ao computador, afinal tecnologia 

pressupõe técnica, meios pelo quais se realizam coisas, ações que produzem outros resultados. 

Como romper com os paradigmas construídos sob a égide de uma sociedade dividida 

em classes e que hierarquiza a função docente? Essa é uma questão extremamente complexa e 

serão necessários movimentos, até do próprio grupo de professores tutores, por exemplo, que 

têm na tecnologia uma aliada ao seu fazer, a sua atuação, legitimando sua condição de 

mediadores do conhecimento e não de comunicadores de informação.  

Ademais, negar a realidade do crescimento exponencial da educação na modalidade a 

distância é a mesma coisa que negar o óbvio em relação à realidade que aí está e na qual 

estamos todos, sem exceção, inseridos. É preciso refletir acerca da educação na modalidade a 

distância e todo seu desdobramento, especialmente no que tange a figura do professor tutor! 

Por fim, uma reflexão importante merece ser feita: afinal que caminhos para a educação, 

especialmente na modalidade a distância, precisam ser organizados, construídos? 

A resposta parece estar no pensamento de Marjo Kyllönen, secretária de educação da 

cidade de Helsinque, “a maior rede do país, com 198 escolas, 36.000 alunos e 3.000 

professores”, em entrevista intitulada “Na Finlândia, competência toma lugar do conteúdo: 

Redesenho do sistema educacional coloca projetos transversais à frente de disciplinas”, 

realizada pelo site PORVIR19: 

O modo tradicional de ensino foi feito para a era industrial, com todos os 

trabalhadores fazendo a mesma coisa e se mostrando obedientes, mas para o amanhã e 

para o futuro é necessário fazer diferente e desenvolver habilidades individuais e, ao 

mesmo tempo, demonstrar colaboração, capacidade de inovar, ter coragem para 

fracassar e encontrar novos modos de fazer as coisas  

 

 

                                                 
19 (Fonte: http://porvir.org/porfazer/na-finlandia-competencia-toma-lugar-conteudo/20150326.  Acesso em 

17/04/2015).  

http://porvir.org/porfazer/na-finlandia-competencia-toma-lugar-conteudo/20150326
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1.7. Modelos pedagógicos e institucionais na educação a distância 

 

Embora o próprio MEC trate a questão dos modelos de modo a categorizá-los como 

“(...)  diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos educacionais e 

tecnológicos”20, há uma importante conclusão de Behar e Vendruscolo (2016), em seu artigo21 

intitulado “Investigando modelos pedagógicos para educação a distância: desafios e aspectos 

emergentes”: “(...) observou-se, adicionalmente, a não consolidação conceitual do termo 

modelo pedagógico pela comunidade científica, sendo empregado para designar, 

principalmente, estratégias e ferramentas pedagógicas” (p. 302). O que sugere, com base nesses 

autores, que o MEC tem trabalhado conceitualmente, com o entendimento de modelo de EaD, 

de forma equivocada. 

Para além disso, mesmo que o MEC não defina um modelo de EaD de forma direta, o 

faz de forma indireta, afinal a exigência, por conta da legislação vigente da instalação de polos 

presenciais, indica a necessidade de utilização de um modelo de EaD semipresencial. 

Mas, existe um conceito para modelo pedagógico e/ou institucional? A esse respeito 

Marin (1990, p. 46) afirma que: 

[...] um modelo parte sempre de uma concepção do processo de ensino. Assim o 

ensino deve ser analisado ou proposto de acordo com um conceito, neste caso 

fundamental pelo requisito de sua utilidade. Esta vai depender dos problemas técnicos 

referentes à observação, uso, validação do conceito num modelo empiricamente 

racional, apontando ao mesmo tempo as bases de sua sustentação e quais os 

mecanismos que tornam possível, ou viável, sua execução. 

 

Marin (1990) considera a própria operacionalização do modelo como meio de 

reconhecimento e consequente identificação. A “operacionalização” é sinônimo de processo e, 

neste caso, a análise se detém nos processos de ensino, que são revelados explicitamente, mas, 

sobretudo, implicitamente na execução desses modelos de EaD, desenvolvidos e praticados no 

Brasil. 

A autora indica que deverá haver uma correlação entre o modelo de ensino e um sistema 

de conceitos flexíveis, quando diz: 

 

Partindo do conceito geral [...], um modelo de ensino deve possuir um sistema de 

conceitos flexíveis e que dêem margem a imaginação. Tais conceitos ou definições 

                                                 
20 http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/referenciaisead.pdf  Acesso em 30/03/2015 
21 http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/20666 Acesso em 22/03/2017 

 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/referenciaisead.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/20666
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estabelecem a conexão, a correlação entre a teorização sobre o ensino em sua relação 

com a aprendizagem e os fatos observáveis na sala de aula. São os conceitos 

categorias ou definições operacionais de correspondência, interpretação ou adequação 

os elementos fundamentais do modelo. Como constitutivos do modelo resultam de 

escolha racional. São selecionados e organizados de modo a corresponder à prática 

fundamental da instituição escolar, não constituindo mera aceitação mecânica, mas 

ligam os dois momentos pedagógicos do modelo: as práticas que ele representa e a 

teorização que permite. (MARIN, 1990, p. 46-47) 

 

Buscando, com base na contribuição de Marin (1990), compreender o modelo 

pedagógico/institucional que se instalou no país de forma indireta - EaD semipresencial – , é 

possível perceber uma conexão ou “(...)correlação entre a teorização sobre o ensino em sua 

relação com a aprendizagem e os fatos observáveis na sala de aula”, como produtos a serem 

consumidos e não processos educacionais a serem desenvolvidos, pois a observação necessária 

das salas de aulas virtuais é negligenciada pelo excessivo número de alunos a serem 

acompanhados por profissionais intitulados simplesmente como tutores EaD ou tutores online, 

entre outras tantas denominações. Assim, a figura do professor fica restrita àquele que gravou a 

aula a ser apresentada uma vez por semana no pólo presencial com acompanhamento do outro 

profissional, também intitulado tutor, mas, nesse caso, presencial.  

 

A criação de modelos de ensino põe em relevo a questão da racionalidade com um elo 

concreto a mediatizar e orientar a reflexão que posteriormente subsidia a ação 

docente. Os modelos auxiliam a construção do saber sobre ensino e permitem mostrá-

lo. Daí o duplo valor: heurístico e educativo. São o nosso meio para as travessias que 

nos desafiam. (MARIN, 1990, p. 48) 

 

O que os modelos de ensino têm revelado em relação à reflexão para subsidiar a ação 

docente, na modalidade a distância?  

A ação docente, nesse modelo de EaD semipresencial, é no mínimo fragmentada. A 

gravação e exibição de aulas, ministrada pelo professor autor, via satélite, com vistas à 

interação, uma vez por semana, possibilita aos alunos elaborarem perguntas para serem 

respondidas nos respectivos pólos presenciais, que são acompanhadas pelo tutor EaD 

presencial, embora a mediação dessa aprendizagem se verifique apenas e tão somente com o 

acompanhamento dos tutores EaD online, pois as perguntas apresentadas ao témino da exibição 

da aula, são poucas, diante do tempo que é permitido para essa discussão.  

Claro está que a reflexão acerca da ação docente, no mínimo é questionável, afinal 

como se pode desenvolver um processo pedagógico num modelo de ensino que não integra os 
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profissionais que nele atuam, sobretudo nem mesmo consideram como professores, os tutores 

que, de fato, mediam o processo de aprendizagem nessa modalidade de educação. 

Em estudo sobre modelos para a EAD no Brasil, Vianney (2008, p. 4) identifica cinco 

vertentes metodológicas principais que se consolidaram no Brasil, como mostra o Quadro 6 

a  seguir: 

 
 

Quadro 6 – Modelos de EAD estruturados e em funcionamento no Brasil (1994-2008) 
 

MODELO

O 

DESCRIÇÃO INSTITUIÇÕES 

 

 

 

 1. Tele-educação via 

satélite 

 

Geração e transmissão de tele-aulas com 

recepção em franquias ou tele-salas. Suporte de 

tutoria presencial e on-line aos alunos, com 

entrega de material didático impresso ou em 

meio digital (CD) ou on-line, via internet. 

Eadcom/UNITINS; FTC; 

UNOPAR; UNIDERP; 

COC; UNIP; UNINTER; 

CESUMAR; Estácio; 

UNIMEP; UNISA, 

METODISTA; 

CLARETIANOS; 

CESUMAR. 

 

 

 

2. Pólos de apoio 

Presencial 

(semipresencial) 

 

Atendimento aos alunos em locais com 

infraestrutura de apoio para aulas e tutoria 

presencial, e serviços de suporte como 

biblioteca, laboratório de informática. Uso de 

materiais impressos de apoio, ou de conteúdos 

em mídia digital (CD ou on-line). 

Instituições do consórcio 

CEDERJ; UFMT; UnB; 

UFAL; UDESC; UFPR; 

UFSC; UFSM; UFOP; 

UDESC; e instituições 

vinculadas ao Programa 

Universidade Aberta do 

Brasil, do Ministério da 

Educação. 

 

 

 

 3. Universidade 

Virtual 

Uso intensivo de tecnologias de comunicação 

digital para o relacionamento dos tutores com 

os alunos, e destes entre si com. Bibliotecas 

digitais e envio aos alunos de material didático 

impresso ou digitalizado. Os tutores atendem 

remotamente aos alunos a partir da unidade 

central da instituição. 

Os locais de apoio aos alunos são 

utilizados apenas para realização de 

provas. 

Univs. Católicas do PR; MG; 

DF e RS; UNISUL; FGV; 

AIEC; UFSC; UNIFESP; 

UNIS; NewtonPaiva; 

UNIVERSO; UnB; UFF; 

UNIFESP; UFPE; 

ANHEMBI; IESBE. 

 

 4. Vídeo-educação 

Atendimento aos alunos em vídeo-salas com 

equipamento para reprodução de aulas pré- 

gravadas, material didático impresso como 

apoio às aulas em vídeo. Tutoria presencial e 

on-line. 

ULBRA; Univ. Castelo 

Branco; UNIASSELVI; 

IESDE. 
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5. Unidade Central 

 

Sistema onde a unidade central da instituição 

recebe regularmente a visita dos alunos para 

atividades presenciais de práticas de 

laboratório. A tutoria é feita de maneira remota 

durante o período de oferta das disciplinas de 

base conceitual. 

Universidade Federal de 

Lavras. Algumas IES fazem 

uso deste modelo, como a 

UnB e a UNISUL, para 

realizar etapas com uso de 

laboratório em determinados 

programas. 

 

 

É possível verificar que o modelo de EaD sempresencial identificado por Vianney 

(2008) difere um pouco em relação ao considerado até aqui, pois não é mencionada a tutoria 

online. Mas, como mencionado por esse autor: 

 

[...] no Brasil, da mesma forma, os estudos consolidados pela Associação Brasileira 

de Educação a Distância (ABED) registram modelos diversos e em operação com 

qualidade. Os relatórios produzidos pelo Ministério da Educação, desde o ano de 

1998, para se proceder ao credenciamento de instituições de ensino superior para a 

oferta de educação a distância registram um amplo e variado painel brasileiro de 

modelos de educação a distância, tanto na esfera pública quanto na esfera 

privada.  Não se encontra, portanto, um modelo ad nunum para a educação a 

distância. No Brasil consolidaram-se cinco vertentes metodológicas principais [...] 

(VIANNEY, 2008, p.3-4, Grifo nosso). 

 

 

O objetivo desta pesquisa não é identificar um único modelo de EaD que pudesse 

contemplar todas as necessidades da modalidade de educação a distância, primeiro porque não 

é possível acreditar nessa possibilidade e segundo pelas especificidades dos cursos ofertados 

nessa modalidade.  

O Capítulo 2 apresentado a seguir encaminha agora a investigação para a localização e 

análise da legislação voltada para essa modalidade de educação no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 

 

LEGISLAÇÃO PARA EDUCAÇÃO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

NO BRASIL 

 

Este capítulo apresenta o levantamento realizado acerca da legislação para educação na 

modalidade a distância no Brasil e procura responder à seguinte questão de pesquisa: 

 

O que orienta a legislação, acerca da modalidade de educação a distância no Brasil e 

especialmente, no que tange ao professor tutor? 

 

 No Brasil ainda que se tenha previsto na LDB 9394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em seu Art. 80 a indicação dessa modalidade de educação como 

estratégica para o país, não se concretiza o acesso amplo a diversos níveis de ensino, 

destacando o ensino superior como preponderante em relação aos outros, que ainda carecem de 

regulamentação. A UAB não compartilha dos mesmos propósitos mundiais, no que tange ao 

amplo acesso para todos, segundo a ABT22 – Associação Brasileira de Tecnologia Educacional:  

As primeiras normas sobre a EAD surgiram na década de 60, sendo as mais 

importantes o Código Brasileiro de Comunicações (Decreto-Lei Nº 236/67 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 5.692/71). Essa última abria a 

possibilidade para que o ensino supletivo fosse ministrado mediante a utilização do 

rádio, televisão, correspondência e outros meios de comunicação. 

Inúmeros outros atos legislativos foram editados, tanto pelo Governo Federal, como 

pelo Distrito Federal e Estados. Também várias tentativas de criação de Universidades 

Abertas e a Distância e de regulamentação da EAD surgiram no Congresso Nacional, 

mas a maioria não teve êxito, sendo os projetos de lei arquivados pelas mais diversas 

razões. A nova LDB (Lei 9.394/96) permitiu avanços, admitindo que existisse, em 

todos os níveis, a EAD.  

 

 

 Buscando contemplar uma aproximação à legislação do ponto de vista histórico e 

vigente, com vistas a um exame mais detalhado da legislação brasileira, seguem as análises. 

 

                                                 
22 http://www.abt-br.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=326: estudo-sobre-o-decreto-

5622&catid=26:polica-educacional&Itemid=80 Acesso em 15/01/2017 

http://www.abt-br.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=326:%20estudo-sobre-o-decreto-5622&catid=26:polica-educacional&Itemid=80
http://www.abt-br.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=326:%20estudo-sobre-o-decreto-5622&catid=26:polica-educacional&Itemid=80
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No Brasil, tem-se como base fundamental para o desenvolvimento da Educação no país, 

a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 199623.  

A Educação na modalidade a distância, passa a “ser” ou “ter” status estratégico para o 

país - que possui dimensões continentais, embora seja necessária a sua regulamentação, como 

forma de organizar, minimamente, o desenvolvimento dos programas de ensino em todos os 

níveis e modalidades, e isto se dá por meio do Decreto Nº 5622 de 19 de dezembro de 2005 

(Ver Anexo 1), vigente no país.  

Uma observação importante a fazer é o fato dessa regulamentação acontecer apenas em 

dezembro de 2005, praticamente é possível considerar sua efetivação/vigência, a partir de 2006, 

ou seja, quase 10 anos depois. 

Como histórico da legislação educacional para a modalidade EaD, no endereço 

eletrônico do MEC24,  tem-se: 

As bases legais da Educação a Distância no Brasil foram estabelecidas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996), 

pelo Decreto n.º 2494, de 10 de fevereiro de 1998 (publicado no D.O.U. DE 

11/02/98), Decreto n.º 2561, de 27 de abril de 1998 (publicado no D.O.U. de 

28/04/98) e pela Portaria Ministerial n.º 301, de 07 de abril de 1998 (publicada no 

D.O.U. de 09/04/98). 

  

Nove anos após a publicação da LDB 9394/1996, o Decreto Nº. 5.622/2005 (Ver Anexo 

1), atualmente ainda vigente no país, regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394/1996 (LDB) e 

revoga os anteriores - Decreto25 n.º 2494, de 10 de fevereiro de 1998 e Decreto26 n.º 2561, de 

27 de abril de 1998,  tendo em seu Art. 1º, o seguinte texto: 

Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos. (Grifo nosso)  

 

Com o Decreto Nº. 5.622/2005 (Ver Anexo 1), expandem-se os cursos ofertados nessa 

modalidade, por meio dos artigos: 

Art. 9o  O ato de credenciamento para a oferta de cursos e programas na modalidade a 

distância destina-se às instituições de ensino, públicas ou privadas.; 

                                                 
23 LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm Acesso em 14/01/2017. 
24 http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/TREAD.pdf Acesso em 13/08/2017 
25 http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2494.pdf Acesso em 10/11/2017 
26 http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2561.pdf Acesso em 20/10/2017 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/TREAD.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2494.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/D2561.pdf
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Art. 20.  As instituições que detêm prerrogativa de autonomia universitária 

credenciadas para oferta de educação superior a distância poderão criar, organizar e 

extinguir cursos ou programas de educação superior nessa modalidade, conforme 

disposto no inciso I do art. 53 da Lei no 9.394, de 1996.; 

Art. 26.  As instituições credenciadas para oferta de cursos e programas a distância 

poderão estabelecer vínculos para fazê-lo em bases territoriais múltiplas, mediante a 

formação de consórcios, parcerias, celebração de convênios, acordos, contratos ou 

outros instrumentos similares [...].; 

 

Há um estímulo significativo, ou seja, a regulamentação para o credenciamento de 

cursos e programas, vinculados a instituições com bases territoriais múltiplas, com a 

possibilidade de formação de consórcios, convênios, acordos entre outros instrumentos, 

favorecendo assim especialmente às universidades privadas, que começam a ofertar cursos 

relacionados, inicialmente, com as licenciaturas, com destaque para o curso de Pedagogia. 

O lapso temporal de 9 (nove) anos para a publicação do Decreto Nº. 5.622/2005 (Ver 

Anexo 1), atualmente vigente, explica em parte, os motivos de não se encontrarem produções 

acadêmicas relacionadas à atuação, formação e identidade do professor tutor, antes do ano de 

2001, no Banco de Teses e Dissertações da CAPES27, conforme demonstrado por Palermo 

(2013, p.19), na Tabela 5 a seguir: 

 
Tabela 5 – Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado – Banco de Teses e Dissertações da CAPES – (1996-2010) – 

Descritor: formação professor tutor educação a distância 

 

 

 

ANO 

TESES DISSERTAÇÕES 

Nº  

Teses 

encontradas 

FOCO: Formação 

Professor Tutor 

 

Nº  

Dissertações 

encontradas 

FOCO: Formação Professor 

Tutor 

 

1996 00 00 00 00 

1997 00 00 00 00 

1998 00 00 00 00 

1999 00 00 00 00 

2000 00 00 00 00 

2001 01 00 03 01 

2002 00 00 02 01 

2003 00 00 07 03 

2004 00 00 05 02 

2005 02 02 13 05 

2006 00 00 05 03 

2007 03 00 10 08 

2008 03 03 12 05 

2009 03 03 14 07 

2010 02 01 25 22 

TOTAL 14 9 96 57 

Fonte: PALERMO, 2013, p.19 

 

                                                 
27 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior – produção disponível no site: 

http://sdi.capes.gov.br/banco-de-teses/01_bt_index.html 

http://sdi.capes.gov.br/banco-de-teses/01_bt_index.html
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O período destacado na Tabela 5, corresponde aos anos de 2001 a 2005, onde é possível 

verificar 03 (três) Teses de Doutorado, sendo apenas 02 (duas) com foco na formação do 

Professor Tutor e 30 Dissertações de Mestrado, embora apenas 12 tinham foco na temática de 

tutoria. 

Em 09 (nove) anos teve-se como produção acadêmica apenas 12 (doze) Dissertações de 

Mestrado e 02 (duas) Teses de Doutorado, totalizando apenas 14 trabalhos. 

Ainda que se tenha a publicação no ano seguinte, em 2006, do Decreto28 N.º 5.773, de 

09 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais 

no sistema federal de ensino, o que leva a acreditar que a modalidade continuava a ser 

discutida, somente a partir de 2007 começa a crescer o número de trabalhos publicados, 

conforme apresentado na Tabela 5, sendo 10 (dez) Dissertações de Mestrado e 03 (três) Teses 

de Doutorado nesse ano. 

Em 2007 o Decreto29 N.º 6.303, de 12 de dezembro de 2007, altera dispositivos dos 

Decretos nos 5.622/2005 (Ver Anexo 1) e 5.77330/2006, que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, que altera os requisitos de 

abrangência para atuação da instituição de ensino superior na modalidade EaD, bem como 

condiciona a ampliação da abrangência de atuação das instituições de ensino, após o 

reconhecimento do primeiro curso a distância da instituição. 

É importante registrar que no último mês de fevereiro do corrente ano (2017) houve a 

publicação de uma notícia31 acerca do “Novo marco legal da educação superior a distância”, que 

caminha para a alteração do Decreto 5.622/2005 (Ver Anexo 1). 

Fundamentalmente as propositivas desse documento solicitam mudanças em relação a: 

a) “(...) a possibilidade de credenciamento de instituições para oferta exclusiva de cursos a 

distância, viabilizando o amadurecimento desta modalidade” e b) “(...) as instituições passarão 

                                                 
28 http://www2.mec.gov.br/sapiens/portarias/dec5773.htm 
29 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm 
30 http://www2.mec.gov.br/sapiens/portarias/dec5773.htm 
31 Ofício‐Circular nº 1/2017/GAB/SERES/SERES‐MEC Brasília, 16 de fevereiro de 2017, assinada pelo 

Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior – Maurício Eliseu Costa Romão 

no endereço eletrônico da ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância:  

(http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/noticias_ead/1410/2017/02/novo_marco_legal_da_educacao_superior_a_dista

ncia  – Acesso em 18/03/2017.   

http://www2.mec.gov.br/sapiens/portarias/dec5773.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6303.htm
http://www2.mec.gov.br/sapiens/portarias/dec5773.htm
http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/noticias_ead/1410/2017/02/novo_marco_legal_da_educacao_superior_a_distancia
http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/noticias_ead/1410/2017/02/novo_marco_legal_da_educacao_superior_a_distancia
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a poder criar polos de apoio presencial, em quantitativos anuais a serem definidos pelo MEC 

em regulamento específico, considerando os indicadores de qualidade institucional”. 

A legislação brasileira relacionada à modalidade de educação a distância aqui apresentada 

contempla 01 (uma) lei, 05 (cinco) decretos e 01 (uma) portaria, delimitando-se o período em que 

são elaborados esses documentos – 1996 a 2007. Contudo há ainda outros documentos que foram 

elaborados e fazem parte do histórico da modalidade a distância no país. 

Segundo Schlickmann, Roczanski e Azevedo (2008, p.9): 

A primeira proposta, na esfera da educação superior a distância no Brasil, surge em 

1972 a   partir   de um relatório   final   de   viagem elaborado   pelo   então   

representante   do Conselho Federal  de Educação  do Ministério  da Educação,  

Newton Sucupira,  à  Open University inglesa que buscou apontar as virtualidades da 

EaD para o Brasil. No relatório apresentado, o representante do Conselho defendeu a 

criação de uma universidade aberta, pois entendia que esta além de ampliar as 

oportunidades de acesso à educação superior também significaria   um processo   de   

educação   permanente   em nível   universitário.  O relatório destacava ainda as 

potencialidades da EaD para o Brasil e a necessidade de se preparar   quadros   de   

forma   adequada   antes   de   iniciar   projetos   na   área (VIANNEY, BARCIA, 

LUZ, 2006; BARRETO, 2006). 

 

 Os mesmos autores organizaram um quadro com o objetivo de sistematizar as ações que 

se desdobraram após 1972 até 2006, apresentado a seguir, com duas inclusões/atualizações, 

relativas aos anos de 2007 e 2009, realizadas pela pesquisadora. 

 

Quadro 7: Ações relativas à EAD no Brasil – período (1974 a 2009) 

 
Ano Ações 

1974 

 

Criação de um grupo tarefa por meio da Portaria Ministerial nº. 96/74 com a atribuição de indicar 

diretrizes e bases para a organização e funcionamento da Universidade Aberta do Brasil. 

1979 Lançamento   do   Programa   de   Pós-Graduação   tutorial   a Distância, implantado   pela 

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. ABT em parceria com a Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior do MEC (CAPES), para capacitar docentes 

universitários no interior do país via correspondência. Programa suspenso em 1983. 

1980 Lançamento   de   convênio   da Universidade   de   Brasília   -  UnB com a Open University, para   a 

implementação de programas de extensão de EaD no país. Conclusão do programa batizado de 

Universidade Aberta - em 1984 com 30 mil alunos matriculados até 1983. 

Lançado o Programa de Aperfeiçoamento do Magistério pela ABT destinado ao aperfeiçoamento de 

professores no primeiro grau e no ensino superior por meio da modalidade a distância. 

1982 Cursos de especialização em Ciências Agrárias, com uso de materiais impressos, tutoria a distância e 

encontros presenciais de avaliação são oferecidos pela Associação Brasileira de Educação Agrícola 

Superior. 

1985 A UnB cria a Coordenadoria de Educação a Distância CEAD. 

1990 O Ministério da Educação encaminha ao Congresso Nacional projeto de lei nº. 4592, que dispõe 

sobre a Universidade Aberta do Brasil e dá outras providências. 
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1992 A Secretaria de Ensino Superior do MEC propõe discussões para estimular a EaD nas universidades 

brasileiras e é criada a Coordenação Nacional de Educação a Distância no organograma do MEC. 

1993 Um   acordo   de   Cooperação   Técnica, estabelece   a UnB  como   coordenadora   de   um   

consórcio interuniversitário  de EaD. 

1995 É iniciado o primeiro curso de graduação a distância do país. O curso de Licenciatura em Educação 

Básica é oferecido até hoje pela Universidade Federal do Mato Grosso. UFMT e teve seu início por 

uma parceria dessa instituição com a Secretaria de Estado da Educação, com a Universidade do 

Estado do Mato Grasso e com apoio da Tele-Université do Canadá. 

1996 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. LDB é concebida e por meio de seu artigo 80, incentiva o 

desenvolvimento e   a   veiculação de   programas   na modalidade   a   distância   em todos   os   

níveis   e modalidades de ensino, inclusive o superior. 

1997 Com início neste ano e final no início de 1999 o Programa de Capacitação de Professores - 

PROCAP, financiado pelo governo mineiro com recursos do Banco Mundial, é oferecido pela 

Universidade Federal de Uberlândia e outras instituições de ensino superior de Minas Gerais, a 90 

mil professors da rede pública do estado.  

A Resolução nº. 1/97 do Conselho Nacional de Educação fixa condições para validade de diplomas 

de cursos   de   graduação   e   de   pós-graduação   em níveis   de mestrado   e   doutorado, 

oferecidos por instituições estrangeiras, no Brasil, nas modalidades semipresenciais ou a distância. 

1998 É lançado o Decreto nº. 2.494/98 regulamentando o artigo 80 da LDB/96. 

Por meio da Portaria nº. 301/98 ocorre a normatização dos procedimentos de credenciamento de 

instituições para a oferta de cursos de graduação e educação profissional e tecnológica a distância. 

O Decreto nº. 2.561/98 altera os artigos 11 e 12 do Decreto nº. 2.494/98 que tratam do 

credenciamento das instituições de ensino superior para a oferta de cursos a distância. 

1999 Inicia-se o processo de autorização e credenciamento de cursos superiores a distância pelo MEC. As 

primeiras instituições credenciadas são a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal 

do Ceará. 

A Universidade de Brasília oficializa com o nome Universidade Virtual suas atividades em EaD. 

A Secretaria de Educação a Distância do MEC forma parcerias com os estados do Mato Grosso e do 

Mato Grosso do Sul para o oferecimento do Programa de Formação de Professores em Exercício -

Proformação. Os 1.199 professores leigos em nível de segundo grau atingidos pelo programa, 

recebem diploma de .Magistério. independente de formação anterior. 

Dezoito   universidades   públicas   reúnem-se   em   Brasília   e   lançam   documento   pela   criação   

da Universidade Virtual Pública do Brasil que recebe adesão de praticamente todas as instituições de 

ensino superior federais e estaduais (superando 50 instituições signatárias do projeto em 3 meses). 

2000 Dez universidades particulares e comunitárias criam a marca Universidade Virtual Brasileira com o 

objetivo   de   cooperação   no   desenvolvimento   de   plataformas   tecnológicas   comuns, produção   

de conteúdos para EaD, definição de metodologias de trabalho, formação de recursos humanos e 

oferta de cursos a distância. 

2001 A Resolução nº. 1 estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação (inclusive a 

distância). 

2002 

 

É elaborado pela Secretaria de Educação a distância do MEC o documento Referenciais de 

Qualidade para Cursos a Distância. com o objetivo de orientar as instituições e as comissões de 

avaliação que forem analisar projetos de cursos a distância. 

2004 Baixada a Portaria nº. 4.059 do MEC que trata da possibilidade de oferta de 20% da carga dos cursos 

superiores na modalidade semipresencial. 

2005 É lançado o primeiro Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância - ABRAEAD 

pela Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED,  Instituto Monitor  e  Secretaria  de 

Educação a Distância do MEC. 

O Decreto nº. 5.622 passa a regulamentar a EaD no país revogando os Decretos nº. 2.494/98 e nº. 

2.561/98. 

É criado o Projeto Universidade Aberta do Brasil - UAB pelo MEC para a articulação e integração 
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experimental de um sistema nacional de educação superior. 

2006 

 

O Decreto nº. 5.773 dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no sistema federal 

de ensino. 

O sistema UAB é oficializado pelo Decreto nº. 5.800. 

2007 É baixada Portaria Normativa nº. 2 que dispõe sobre os procedimentos de regulação e avaliação da 

educação superior na modalidade a distância. 

Os Decretos nº. 5.622 e 5.773 têm alguns dispositivos alterados pelo Decreto nº. 6.303. 

Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2007 trata do calendário de avaliações do Ciclo Avaliativo do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES para o triênio 2007/2009. 

Portaria nº 2 (revogada), de 10 de janeiro de 2007, dispõe sobre os procedimentos de regulação e 

avaliação da educação superior na modalidade a distância. 

Portaria nº 40, de 12 de dezembro de 2007 institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho 

e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação superior no 

sistema federal de educação. 

2009 Portarian nº 10, de 02 julho de 2009 fixa critérios para dispensa de avaliação in loco e dá outras 

providências.  

Fonte: Schlickmann; Roczanski; e Azevedo (2008, p.9) com base em Vianney, Barcia e Luz (2006) et al. 

 

Na Câmara dos Deputados, em Brasília, tramitou no ano de 2017, 04 (quatro) 

documentos acerca da modalidade de EaD e a atividade de Tutoria, sendo 03 (três) PL – 

Projetos de Lei e 01 (um) INC – Indicação. São eles: 

a. PL 3109/2008 – Autor: Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) acerca da: Autoriza o Poder Executivo a 

criar a Universidade Federal de Ensino a Distância e dá outras providências. (Ver Anexo 2) 

b. PL 2435/2011 – Autor: Ricardo Izar (PV/SP) acerca do: Regulamento da Atividade de Tutoria em 

EaD (Ver Anexo 3) 

c. PL 3758/2015 – Autor: Reginaldo Lopes (PT/MG) acerca da: Institui o Sistema Nacional de 

Educação a Distância. (Ver Anexo 4) 

d. INC 2953/2016 – Autor: Rômulo Gouveia (PSD/PB) acerca da: Sugere ao Ministério da Educação 

a definição do termo Tutor nas Normas de Oferta da Modalidade de Educação a Distância. (Ver 

Anexo 5) 

É importante também destacar o histórico de tentativas de encaminhamentos de PL – 

Projetos de Lei – para viabilizar a abertura da Universidade Aberta do Brasil. No endereço 

eletrônico do IPAE – Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, consta um breve 

relato32 desse período que antecede à criação da UAB, bem como suas distintas condições de 

funcionamento em relação às outras universidades abertas pelo mundo, fundamentalmente a 

distinção com a Open University – Reino Unido (exemplo que inspirou o Brasil), conforme 

                                                 
32 http://www.ipae.com.br/pub/pt/cme/cme_82/index.htm Acesso em 05/03/2017 

http://www.ipae.com.br/pub/pt/cme/cme_82/index.htm
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periódico “Carta Mensal Educacional”, publicação do Instituto de Pesquisas Avançadas em 

Educação, em texto de Alves (2007): 

Das tentativas à criação de um sistema de Universidade Aberta 

O sucesso da criação da Open University, da Inglaterra, no início dos anos 70, 

repercutiu em todo o Mundo, e o Brasil não ficou à margem dessa discussão. 

Entusiasmados pelo novo modelo, alguns parlamentares brasileiros apresentaram 

projetos de lei para que tivéssemos uma instituição de ensino superior semelhante à do 

Reino Unido. 

A primeira proposição tomou o número 962, de 1972, tendo sido arquivada de forma 

unânime e definitiva após haver o reconhecimento do “inegável mérito".  Os 

deputados da Comissão de Educação e Cultura da Câmara acharam que "seria mais 

aconselhável que a matéria aguardasse um julgamento posterior mais amadurecido".  

A proposição não tinha o intuito específico de criar a universidade aberta, mas sim de 

permitir a frequência livre em cursos de nível universitário. 

No ano de 1974 surge efetivamente a iniciativa de ser instituída a Universidade 

Aberta, por meio do Projeto de Lei nº 1.878.  A proposta dizia que "entende-se por 

Universidade Aberta a instituição de nível superior, cujo ensino seja ministrado 

através de processos de comunicação a distância".  

Aludido projeto fluía bem no Legislativo, até ser ouvido o Conselho Federal de 

Educação, que analisou o assunto e baixou o Parecer nº 2.780/74, subsidiando a 

votação.    O colegiado educacional opinou que "a implantação do sistema entre nós, 

se é aconselhável, deve ser da iniciativa do Ministério da Educação". Concluía falando 

(isso em setembro de 1974) que "convém aguardar a apresentação do projeto que está 

sendo elaborado pelo grupo de trabalho especialmente criado para esse fim).   

O grupo não funcionou, e o projeto do governo não foi encaminhado de forma correta 

ao Congresso Nacional.  Quando isso aconteceu, o próprio Executivo cuidou de retirá-

lo um pouco depois, sem qualquer explicação lógica ou aceitável. 

O PL da Universidade Aberta foi definitivamente arquivado.  Dois anos mais tarde, o 

mesmo deputado reapresenta a matéria, que acabou tendo novo arquivamento. 

Outras tentativas foram feitas e igualmente frustradas, especialmente tendo em vista a 

orientação do CFE, que insistia em afirmar que "a criação de um sistema tão 

complexo e original de ensino superior exige planejamento lúcido e rigoroso de 

pessoas que tenham plena consciência da filosofia que inspira a Universidade Aberta". 

Anos se passaram e agora, recentemente, o Executivo toma a iniciativa de criar um 

sistema, chamando-o de Universidade Aberta do Brasil.  Na verdade, não chega a ser 

universidade, eis que é um consórcio de instituições públicas de ensino superior. 

Também não é aberta uma vez que não possui os princípios norteadores desse sistema.   

Vale citar o que consta do documento que relata a criação e o funcionamento da Open 

University.   Diz o mesmo: O termo "aberta" se aplica à nova universidade em vários 

sentidos. Primeiramente no sentido social, pois se dirige a todas as classes sociais, 

permitindo que as pessoas possam completar seus estudos em suas próprias casas sem 

exigência de frequência às aulas, a não ser uma ou duas semanas por ano.  Em 

segundo lugar, do ponto de vista pedagógico, na medida em que a matrícula na 

Universidade está aberta a todo indivíduo, maior de 21 anos, independente da 

apresentação de certificado de instrução anterior e de qualquer exame de admissão. 

Finalmente, ela se chama "aberta" no sentido de que seus cursos, pelo rádio e pela 

televisão, estão abertos ao interesse e à apreciação do público em geral. (ALVES, 

2007, ano 16 - nº 82 - junho de 2007, item 9)  

 

Embora longo, esse texto merece ser posto em destaque, na medida em que revela que o 

o Brasil por não ter verdadeiramente uma universidade aberta, como já citado na matéria do 
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IPAE, não define nem mesmo pelo seu programa intitulado “Sistema UAB – Universidade 

Aberta do Brasil”, um modelo pedagógico e/ou institucional para o desenvolvimento da 

modalidade a distância. 

Em consonância com sua proposta de criação, a UAB, segundo o IFAL – Instituto 

Federal de Alagoas em seu endereço eletrônico33, informa que a: 

Universidade Aberta do Brasil é o nome dado ao projeto criado pelo Ministério da 

Educação, em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, para a 

articulação e integração experimental de um sistema nacional de educação superior. 

Esse sistema é formado por instituições públicas de ensino superior, as quais levarão 

ensino superior público de qualidade aos Municípios brasileiros que não têm oferta ou 

cujos cursos ofertados não são suficientes para atender a procura. 

A UAB não é uma nova instituição educacional, ela não terá uma sede ou um 

endereço. O nome faz referência ao projeto criado pelo MEC para articulação e 

integração experimental de um sistema nacional de educação superior. UAB é, 

portanto, a denominação representativa genérica para a rede nacional experimental 

voltada para pesquisa e para a educação superior (compreendendo formação inicial e 

continuada) que será formada pelo conjunto de instituições públicas de ensino 

superior, em articulação e integração com o conjunto de pólos municipais de apoio 

presencial.  

 

E no endereço34 eletrônico da CAPES tem-se como histórico da UAB: 

O Sistema UAB foi criado pelo Ministério da Educação no ano de 2005, em parceria 

com a ANDIFES e Empresas Estatais, no âmbito do Fórum das Estatais pela 

Educação com foco nas Políticas e a Gestão da Educação Superior. Trata-se de uma 

política pública de articulação entre a Secretaria de Educação a Distância - 

SEED/MEC e a Diretoria de Educação a Distância - DED/CAPES com vistas à 

expansão da educação superior, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação 

- PDE. 

O Sistema UAB sustenta-se em cinco eixos fundamentais: 

• Expansão pública da educação superior, considerando os processos de 

democratização e acesso; 

• Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, 

possibilitando sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos 

estados e municípios; 

• Avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos de 

flexibilização e regulação implantados pelo MEC; 

• Estímulo à investigação em educação superior a distância no País; 

• Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos 

humanos em educação superior a distância. 

Os primeiros cursos executados no âmbito do Sistema UAB resultaram da publicação 

de editais. O primeiro edital, conhecido como UAB1, publicado em 20 de dezembro 

de 2005, permitiu a concretização do Sistema UAB, por meio da seleção para 

integração e articulação das propostas de cursos, apresentadas exclusivamente por 

instituições federais de ensino superior, e as propostas de polos de apoio presencial, 

apresentadas por estados e municípios. 

O segundo edital, publicado em 18 de outubro de 2006, denominado UAB2, diferiu da 

                                                 
33 Fonte: http://www.ead.ifal.edu.br/programas/uab Acesso 12/03/2017 
34 Fonte: http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=7838 Acesso em 06/03/2017 

http://www.ead.ifal.edu.br/programas/uab
http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=7838
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primeira experiência por permitir a participação de todas as instituições públicas, 

inclusive as estaduais e municipais. Em 2007, o sistema UAB repassou recursos às 

instituições de ensino superior para a ampliação do acervo bibliográfico dos polos de 

apoio presencial. Foram adquiridos livros contemplando as áreas dos cursos ofertados 

nos polos. A bibliografia básica foi indicada por coordenadores de cursos e 

corroborada por coordenadores UAB. Em 2008, merece destaque da atuação do 

Sistema UAB que fomentou a criação de cursos na área de Administração, de Gestão 

Pública e outras áreas técnicas. Atualmente, 88 instituições integram o Sistema UAB, 

entre universidades federais, universidades estaduais e Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs). De 2007 a julho de 2009, foram aprovados e 

instalados 557 polos de apoio presencial com 187.154 vagas criadas. A UAB, 

ademais, em agosto de 2009, selecionou mais 163 novos polos, no âmbito do Plano de 

Ações Articuladas, para equacionar a demanda e a oferta de formação de professores 

na rede pública da educação básica, ampliando a rede para um total de 720 polos. Para 

2010, espera-se a criação de cerca de 200 polos. A UAB continuará a apoiar a 

formação de professores com a oferta de vagas não-presenciais para o Plano Nacional 

de Formação de Professores da Educação. Essas vagas atenderão a demanda levantada 

pela análise das pré-inscrições realizadas na Plataforma Freire pelos professores 

brasileiros. Além desse apoio, a UAB atenderá a chamada demanda social por vagas 

de nível superior. No total, aguarda-se a criação de 127.633 vagas para 2010.  

 

Diante do exposto fica claro que não há como ser definido um modelo pedagógico e/ou 

institucional para o desenvolvimento de cursos, de nível superior, na modalidade a distância, 

por meio da UAB. No entanto, é preciso destacar ao menos dois dos problemas dessa 

modalidade, que se encontram subjacentes à definição do modelo pedagógico e/ou institucional 

dos cursos em EaD: o reconhecimento do Tutor como Professor e a qualidade do processo 

educacional na EaD. 

Na Resolução n.1 de 11 de março de 201635 que “Estabelece Diretrizes e Normas 

Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a 

Distância”, em seu “Capítulo IV – Dos Profissionais da Educação”, o texto36 determina que: 

Art. 8º Os profissionais da educação, que atuarem na EaD, devem ter formação 

condizente com a legislação em vigor e preparação específica para atuar nessa 

modalidade educacional.  

§ 1º Entende-se como corpo docente da instituição, na modalidade EaD, todo 

profissional, a ela vinculado, que atue como: autor de materiais didáticos, coordenador 

de curso, professor responsável por disciplina, e outras funções que envolvam o 

conhecimento de conteúdo, avaliação, estratégias didáticas, organização 

metodológica, interação e mediação pedagógica, junto aos estudantes, descritas no 

PDI, PPI e PPC.  

§ 2º Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo profissional de 

nível superior, a ela vinculado, que atue na área de conhecimento de sua 

formação, como suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica, junto 

a estudantes, na modalidade de EaD. (Grifo nosso).  

                                                 
35 Resolução CNE/CES 1/2016. Diário Oficial da União, Brasília, 14 de março de 2016, Seção 1, págs. 23-24.   
36 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-

14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192 Acesso em 12/03/2017 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
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O § 2º do Art. 8º, destacado em negrito e inserido na íntegra acima, possibilita fortalecer 

a decisão judicial, descrita na sequência, acerca da legitimidade da atuação do tutor como 

professor. 

Uma importante decisão judicial, publicada no veículo “Carta Capital Digital”, por seu 

parceiro “Justificando” no endereço37 eletrônico, pode abrir caminho fundamentado em 

jurisprudência, para legitimação da atuação do tutor como professor, tendo em vista o Processo: 

0010027-13.2014.5.18.0006, julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região. 

A decisão (Ver Anexo 6) – unânime – é da “(...) Primeira Turma do TRT Goiás, que 

levou em consideração o estabelecido na Lei 11.738/2008”. 

A base para a decisão foi a Lei38 nº 11.738, de 16 de julho de 2008, em seu Art. 2º § 2o  

“(...) o desembargador citou a Lei 11.738/2008, segundo a qual o cargo de professor também 

tem como atividades o suporte pedagógico à docência, orientação e coordenação educacionais”. 

É importante ainda destacar outro trecho da matéria publicada39, que diz: 

O depoimento testemunhal, constante dos autos, demonstrou que o trabalhador 

desempenhava as funções de professor. O relator do processo, desembargador 

Eugênio Cesário, concluiu que a atividade “professor tutor a distância”, exercida pelo 

trabalhador, caracteriza o exercício de docência e, por conseguinte, assim deve ser 

remunerado. Ele também ressaltou a mudança e evolução por que passam a atividade 

de ensinar, tendo em vista os meios e recursos tecnológicos à disposição do aluno. 

“Dizer que tal atividade é somente aquele em quadro negro e giz equivale a um 

atestado de atraso muito amplo, que à reclamada, instituição de ensino, não se 

recomendaria ter”, admitiu.  
 

Embora o MEC não defina o tutor como professor, publica dois documentos que tratam 

desse profissional, de suma importância e que estão claramente em contradição.  

É bom lembrar que uma Lei não é subalterna a uma Resolução. 

É explícita a Lei Nº 11.738/2008, quando menciona: 

Art. 2º § 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se 

aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à 

docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, 

orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de 

                                                 
37 http://justificando.cartacapital.com.br/2014/10/30/tutor-distancia-da-universidade-anhanguera-consegue-na-

justica-direito-salario-de-professor/ Acesso em 30/10/2014 
38 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm 
39 http://justificando.cartacapital.com.br/2014/10/30/tutor-distancia-da-universidade-anhanguera-consegue-na-

justica-direito-salario-de-professor/ Acesso em 30/10/2014 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.639-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
http://justificando.cartacapital.com.br/2014/10/30/tutor-distancia-da-universidade-anhanguera-consegue-na-justica-direito-salario-de-professor/
http://justificando.cartacapital.com.br/2014/10/30/tutor-distancia-da-universidade-anhanguera-consegue-na-justica-direito-salario-de-professor/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm
http://justificando.cartacapital.com.br/2014/10/30/tutor-distancia-da-universidade-anhanguera-consegue-na-justica-direito-salario-de-professor/
http://justificando.cartacapital.com.br/2014/10/30/tutor-distancia-da-universidade-anhanguera-consegue-na-justica-direito-salario-de-professor/
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educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima 

determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. 

 

A Resolução40 Nº 1 de 11 de março de 2016 também é explícita, quando menciona: 
 

Art. 8º § 2º Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo profissional 

de nível superior, a ela vinculado, que atue na área de conhecimento de sua formação, 

como suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica, junto a estudantes, 

na modalidade de EaD. 
 

Claro está a premente necessidade de serem reelaboradas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a modalidade de educação a distância, e que se reconheça o Tutor como 

Professor, rerratificando os documentos ora apresentados e vigentes no país, bem como que se 

considere acompanhar o número de alunos(as) sob sua responsabilidade, uma vez que esse 

último fator interfere de forma preponderante na qualidade do processo educacional. 

Diante do exposto, cabe mencionar a quantidade de documentos legais relativos à 

educação na modalidade a distância, que ainda não conseguiram equilibrar a relação qualidade 

versus aprendizagem no processo educacional. Clara está a necessidade de se rever a questão 

do modelo pedagógico e institucional, que atinge frontalmente a legitimidade de um professor, 

que na modalidade educação a distância é intitulado apenas tutor, precarizando seu trabalho de 

natureza docente e colocando em risco a qualidade do processo educacional, frente ao número 

excessivo de alunos sob sua tutoria docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-

14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192 Acesso em 10/09/2017 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
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CAPÍTULO 3 

 

 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O passo fundamental na etapa inicial da Pesquisa foi localizar e conhecer os estudos já 

realizados sobre a temática estudada.  O universo da pesquisa bibliográfica realizada abrangeu 

diferentes fontes nacionais, dada a importância do tema e, contraditoriamente, a escassez de 

pesquisas realizadas, especialmente em âmbito nacional. 

As fontes pesquisadas foram:  

✓ SciELO - Scientific Electronic Library Online; 

✓ Banco de Teses e Dissertações da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do 

Ensino Superior; 

✓ ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância; 

✓ Revistas da área de Educação relacionadas a modalidade de EAD, identificadas pelos estratos 

indicativos da qualidade CAPES/QUALIS A1, A2 e B1; 

✓ Congressos representativos na área de educação - na modalidade de educação a distância. 

 

Os descritores utilizados para todas as fontes mencionadas foram: “saberes docentes do 

professor tutor” e “atuação do professor tutor” e como parâmetro para localização dos 

possíveis trabalhos o período delimitado foi o de 2001-2012. 

O período delimitado de 2001-2012 se justifica pela ausência de pesquisas acerca da 

formação e atuação do professor tutor antes do ano de 2001, no Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES41, embora somente os anos de 2011/2012 estivessem disponíveis para consulta.  

Um dado importante a mencionar é que os quadros elaborados para cada fonte de 

pesquisa estão estruturados de forma distinta. Isso se deve ao fato de que cada fonte de 

pesquisa disponibiliza suas informações de forma diferente. Assim, inicialmente, buscou-se 

incluir o maior número de informações, mas privilegiando em todas as fontes pesquisadas, o 

autor, o título do trabalho, ano e o formato da publicação, com base nos parâmetros definidos 

nesta pesquisa: a) descritores “saberes docentes do professor tutor” e “atuação do professor 

tutor” e b) período delimitado de 2001-2012.  

Em algumas fontes, não foi possível incluir na busca o período temporal mencionado e 

utilizado como critério (2001-2012). 

                                                 
41 Produção disponível no site: http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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Na sequência, são apresentados os respectivos resultados do levantamento de dados 

realizado. 

 

ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância 

 

No endereço42 eletrônico da ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância 

não foi encontrado no link midiateca (textos em EAD), nenhum documento relacionado aos 

descritores.  

 

Revistas da área de Educação relacionadas à modalidade de EAD, identificadas pelos 

estratos indicativos da qualidade CAPES/QUALIS A1, A2 e B1 

 

Para a definição da seleção dos estratos CAPES/QUALIS A1, A2 e B1 da pesquisa 

partiu-se da relevância dos periódicos na modalidade de educação a distância, com 

reconhecimento nacional e internacional. 

Os critérios utilizados para consulta na Plataforma WebQUALIS/CAPES43 foram: 

a) Periódicos Qualis; 

b) Evento de Classificação:  

Opções: classificação de veículos 2010; classificação de periódicos 2011; classificação de 

periódicos 2012; Qualis 2013; e Qualis 2014. 

c) Classificação: 

Opções: A1, A2 e B1 
 

Resultado: nada foi encontrado em nenhum dos estratos indicados – A1, A2 e B1. 

 Como não foi possível localizar nenhum periódico/veículo na Plataforma 

WebQUALIS/CAPES, optou-se por uma pesquisa no site de busca Google, onde foi possível 

localizar uma publicação da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, com a listagem 

dos veículos identificados com os estratos CAPES/QUALIS, atualizados em 19 de maio de 

2015. Assim, mesmo não tendo obtido nenhum resultado após a identificação dos periódicos 

relacionados com a modalidade de educação a distância e identificados com base nos estratos 

A1, A2 e B1, apresenta-se na sequência, quais são esses periódicos no Quadro 8. 

 

                                                 
42 http://www.abed.org.br 
43 https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.jsf 

http://www.abed.org.br/
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.jsf
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Quadro 8 – Revistas Qualis CAPES | Levantamento: 2015 

Issn Título Link acesso Extrato Area de Avaliação 

1939-1382 IEEE Transactions 

on Learning 

Technologie 

https://www.computer.org/web/tlt 

 

  A1 EDUCAÇÃO 

1059-0145 Journal of Science 

Education and 

Technology      

http://link.springer.com/journal/10

956 

 

A1 EDUCAÇÃO 

1537-2456 International 

Journal on E-

Learning 

https://www.learntechlib.org/j/IJE 

 

A2 EDUCAÇÃO 

1809-3876 Revista e-

Curriculum 

(PUCSP) 

http://revistas.pucsp.br/curriculu 

 

A2 EDUCAÇÃO 

1695-288X Revista 

Latinoamericana de 

Tecnología 

Educativa 

http://relatec.unex.es/ 

 

A2 EDUCAÇÃO 

2040-8145 International 

Journal of 

Collaborative Open 

Learning 

http://www.open.edu/openlearnwo

rks/course/view.php?id=1172%3F 

 

B1 EDUCAÇÃO 

1138-2783 Revista 

Iberoamericana de 

Educación a 

Distancia 

http://ried.utpl.edu.ec/ 

 

  B1 EDUCAÇÃO 

Fonte: http://ppge.ufsc.br/files/2012/02/Qualis-revistas-CAPES.pdf  Acesso em 08/05/2016. 

 

 

Congressos representativos na área de educação - na modalidade de educação a distância 

 

Congresso é uma modalidade de evento que integra diversas possibilidades e formas de 

compartilhamento e discussão de informações e temas - acerca dos avanços de pesquisas em 

determinada área do conhecimento, como por exemplo, comunicações orais ou pôsteres, 

palestras, simpósios, conferências, painéis, mesas-redondas, entre outros. Além de serem 

organizados de forma regional, nacional ou internacional. 

Isto posto, a identificação de Congressos representativos na área de educação – na 

modalidade a distância, contemplou um critério basilar, ou seja, histórico anual, bienal ou 

trienal, e que tivessem no mínimo 3 (três) edições, podendo ser regional, nacional ou 

internacional. Essa seleção buscou identificar discussões acerca da legislação, fundamentação 

teórica e das experiências/práticas, na modalidade de educação a distância, especialmente a 

partir de 1996, quando da criação da SEED e 2011 quando da sua extinção. 

Segundo Palermo (2013):  

https://www.computer.org/web/tlt
http://link.springer.com/journal/10956
http://link.springer.com/journal/10956
http://relatec.unex.es/
http://www.open.edu/openlearnworks/course/view.php?id=1172%3F
http://www.open.edu/openlearnworks/course/view.php?id=1172%3F
http://ried.utpl.edu.ec/
http://ppge.ufsc.br/files/2012/02/Qualis-revistas-CAPES.pdf
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Mesmo com tamanha complexidade e necessidade de articulações e coordenações de 

ações, de discussões, de efetivação de políticas já existentes e de novas políticas tão 

necessárias para a modalidade, a Secretaria de Educação a Distância – SEED é 

simplesmente extinta no início de 2011, sem nenhum aviso ou discussão do porque 

não haveria mais este lócus de discussão, de estudo, da educação na modalidade a 

distância. (PALERMO, 2013, p. 54) 

 

Considerando o lapso temporal de 1996 a 2011, que delimita o período quando é criada 

a SEED e consequentemente extinta, pretende-se identificar avanços, retrocessos e o que de 

fato teve importância nesse período histórico, para a modalidade de educação a distância, 

embora sejam considerados eventos também, até o ano de 2016. 

Um dos primeiros congressos representativos da modalidade de educação a distância, 

foi o CIAED – Congresso Internacional ABED de Educação a Distância, tendo suas 1ª e 2ª 

edições em 1995 e depois a partir de 1996 - edições anuais, hoje, em 2017 encontra-se em sua 

23ª edição. 

1ª a 7ª edição – Dados indisponíveis. 

8ª – “Da Sociedade da Informação à Sociedade do Conhecimento: Desafios para a Educação a 

Distância” (Ano: 2002) 

9ª – “Repensando a Aprendizagem por meio da Educação a Distância” (Ano: 2003) 

10ª – “Alcançando Qualidade Através do Planejamento Competente” (Ano: 2004) 

11ª – “Avaliação - Compromisso para a Qualidade e Resultados” (Ano: 2005) 

12ª –  “Educação a Distância e a Integração das Américas” (Ano: 2006) 

13ª – “Em busca de Novos Domínios e Novos Públicos Através da Educação a Distância” (Ano: 2007) 

14ª – “Mapeando o Impacto da EAD na Cultura do Ensino-Aprendizagem” (Ano: 2008) 

15ª – “A Procura de Inovações no Processo Ensino-Aprendizagem em EAD. Identificando e 

Disseminando Inovações em Educação a Distância” (Ano: 2009) 

16ª – “Conteúdo, Apoio ao Aprendiz e Certificação - Os Ingredientes Centrais para Eficácia na EAD” 

(Ano: 2010) 

17ª – “A Grande Conversação: Diferentes Formas de Aprender, Conteúdos Variados e Tecnologias 

Diferenciadas - Interação com Diversidade” (Ano: 2011) 

18ª – “Histórias Analíticas e Pensamento “Aberto”: Guias para o Futuro da EAD” (Ano: 2012) 

19ª – “Bons Profissionais Fazem Bons Programas de EAD: Como Estamos?” (Ano: 2013) 

20ª – “EAD  e a Internacionalização da Aprendizagem no Brasil” (Ano: 2014) 

21ª – “Se eu fosse Ministro da Educação, eu faria o seguinte a propósito da EAD...” (Ano: 2015) 

22ª – “O Continuo Desafio de Aumentar a Qualidade na EAD” (Ano: 2016) 
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A UNIREDE é definida em seu endereço eletrônico44 (2016), como: 

[...] um consórcio interuniversitário criado em dezembro de 1999 com o nome de 

Universidade Virtual Pública do Brasil. [...] Reuniu em um consórcio 82 instituições 

públicas de ensino superior e 07 consórcios regionais, com o objetivo principal de 

democratizar o acesso à educação de qualidade por meio da oferta de cursos a 

distância nos níveis de graduação, pós-graduação e extensão, sob a forma de ensino 

regular gratuito e educação continuada. 

 

      Em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela UNIREDE destaca-se a realização do 

Encontro Brasileiro de Educação Superior a Distância – ESUD45: 

A 1ª edição do evento realizou-se em Petrópolis (RJ), a sua 2ª edição em Brasília 

(DF). A 3ª edição na cidade do Rio de Janeiro. A 4ª edição, por sua vez, ocorreu em 

2006, novamente na cidade de Brasília (DF). 

A 5ª edição do ESUD realizou-se em 2008 juntamente com o Simpósio Nacional de 

Educação a Distância, promovido pela Associação Brasileira de Educação a Distância 

(ABED), em Gramado (RS), com o tema “A EAD em um contexto científico”. 

No ano de 2009, este Congresso foi sediado em São Luís (MA), com tema geral 

“Qualidade em EAD”, sob coordenação da Universidade Estadual do Maranhão 

(Uema), por meio do seu Núcleo de Tecnologias para Educação (UemaNet). 

Em comemoração aos 40 anos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 

2010 esta instituição realizou a 7ª edição do ESUD em Cuiabá, com o tema geral “A 

EAD e sua institucionalização: reflexões e processos”. 

Em 2011, ocorreu em Ouro Preto (MG) a 8ª edição do Congresso, com o tema: “A 

EAD e a transformação da realidade brasileira”, sob responsabilidade de um consórcio 

de universidades mineiras, a saber, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Universidade Federal de São 

João del-Rei (UFSJ). 

A 9ª edição do ESUD 2012 ocorreu em Recife (PE), com o tema “Educação a 

Distância: Semeando Cidadania”, em que foi consolidada, uma vez mais, uma série de 

ações para aperfeiçoar a Educação a Distância. 

No ano de 2013, o ESUD foi realizado em Belém (PA), cujo tema abordava "EAD 

rompendo fronteiras", uma vez que fazia alusão ao local onde se realizou o evento, 

mas especialmente porque, nesta edição, o evento passou a aceitar trabalhos em 

português e espanhol, abrindo as fronteiras para a participação de outros países da 

América Latina. Em 2014, o ESUD ocorreu em Florianópolis (SC), com o tema 

“Pesquisa na EAD: reflexões sobre teoria e prática”. No ano de 2015, com o tema 

“Cultura digital e inovação: Tecnologia educacional e dispositivos móveis", o ESUD 

ocorreu em Salvador (BA). 

Durante cada um desses eventos, tradicionalmente, a UniRede elabora um documento 

considerando a consolidação do estado da arte da educação superior a distância no 

Brasil e publica uma carta intitulada com o nome da cidade sede do evento. Com o 

objetivo de fomentar o desenvolvimento de soluções digitais inovadoras voltadas para 

a educação superior, o encerramento do ESUD é marcado pela entrega do Prêmio 

UniRede. 

 

                                                 
44 Fonte: http://aunirede.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=34 Acesso 

em 12/05/2016. 
45 Fonte: https://esud2016.ufsj.edu.br/evento/apresentacao Acesso em 20/05/2016.  

 

http://aunirede.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=34
https://esud2016.ufsj.edu.br/evento/apresentacao
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 Assim, o ESUD – Encontro Brasileiro de Educação Superior a Distância foi identificado 

como lócus de discussão acerca da modalidade EaD – o que torna interessante destacar as 

temáticas desenvolvidas ao longo do período de 2008 a 2016. Quanto aos anos anteriores, não 

foi possível localizar as respectivas informações no histórico do ESUD:  

 

ESUD - 2008 - Tema: A EaD em um contexto cientifico 

ESUD - 2009 - Tema: Qualidade em EaD; 

ESUD - 2010 - Tema: Institucionalização da EaD 

ESUD - 2011 - Tema: EaD e a transformação da realidade brasileira 

ESUD - 2012 - Tema: Educação a Distância semeando cidadania 

ESUD - 2013 - Tema: Por uma Educação a Distância de qualidade e sem fronteiras 

ESUD - 2014 - Tema: Pesquisa na EaD reflexões sobre teoria e prática 

ESUD - 2015 - Tema: Cultura Digital e Inovação: tecnologia educacional e dispositivos móveis 

ESUD - 2016 - Tema: Humanismo, Tecnologias e Políticas em EAD 

  

É possível afirmar que há uma tentativa de pôr em discussão a legitimidade da 

modalidade de educação a distância, no período delimitado. As palavras qualidade, cidadania e 

institucionalização, aparecem de forma mais frequente ou sinônimas, nas temáticas 

desenvolvidas, tanto no CIAED como no ESUD. 

 Nenhum dos 02 (dois) congressos disponibilizou seus respectivos anais em suas páginas 

– endereços eletrônicos46  na internet.  

 

SciELO - Scientific Electronic Library Online 

 

Nessa fonte de pesquisa foram identificadas as produções com os descritores “saberes 

docentes do professor tutor” e “atuação do professor tutor”, o período (2001- 2012) não foi 

possível delimitar, a opção de busca “Pesquisa de Artigos” foi selecionada, com o método 

“integrada” e o país “Brasil”, sendo encontrado 01 único resultado, conforme Quadro 9. 

 

Quadro 9 – SciELO – Scientific Electronic Library Online | Levantamento Geral 

Fonte Uf 
Autor/ 

Ano 

Descritor: atuação do professor tutor 

Artigo Título do trabalho 

SciELO - Scientific 

Electronic Library Online 

 

MG 

MENDES, 

Valdelaine 

(2012) 

(1) O trabalho do tutor em uma instituição 

pública de ensino superior 

                                                 
46 http://plataforma9.com/congressos/23-ciaed-congresso-internacional-abed-de-educacao-a-distancia.htm e 

https://esud2016.ufsj.edu.br/ 

 

http://plataforma9.com/congressos/23-ciaed-congresso-internacional-abed-de-educacao-a-distancia.htm
https://esud2016.ufsj.edu.br/
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Nessa análise será considerada a leitura do único trabalho selecionado, com vistas à 

identificação de novas informações que possam colaborar com a pesquisa em tela. 

 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

do Ensino Superior 

 

 

Nessa fonte de pesquisa, o objetivo foi compilar as produções, em nível nacional, em 

busca de suporte para delineamento da pesquisa em curso. Assim, foi realizado um 

levantamento da produção de Teses e Dissertações brasileira sobre a temática, no período de 

2011 a 2012.  

Foram utilizados os descritores: “saberes docentes do professor tutor” e “atuação do 

professor tutor”.  

A partir da leitura dos resumos, os dados coletados foram organizados em quadros, com 

base nos seguintes critérios: UF, autor/ano, descritor, dissertação ou tese, título do trabalho e 

universidade das produções encontradas, disponíveis no Banco de Teses e Dissertações da  

CAPES47.  

Nesse levantamento foram encontrados 06 (seis) trabalhos, com base no descritor 

“saberes docentes do professor tutor”, dos quais 03 (três) estão relacionados com os objetivos 

da pesquisa aqui relatada. Já para o descritor “atuação do professor tutor” foram encontrados 

11 (onze) trabalhos, dos quais 07 (sete) estão relacionados com os objetivos desta pesquisa. 

Torna-se relevante mencionar que essa fonte de pesquisa está momentaneamente, 

incompleta, pois vem sendo aprimorada a plataforma de acesso ao sistema. Dessa forma, só foi 

possível acessar pesquisas no período de 2011-2012, conforme Quadro 10 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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Quadro 10 – Banco de Dados de Teses e Dissertações da CAPES – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior | Levantamento - PERÍODO: 2011-2012 

 
Fonte Uf Autor/ 

Ano 

Descritor: saberes docentes do professor tutor 

Dissertação Tese Título do trabalho Universidade 

B
a

n
co

 d
e 

T
es

es
 e

 D
is

se
rt

a
çõ

es
 d

a
 

C
A

P
E

S
 –

 C
o
o

rd
en

a
çã

o
 d

e 

A
p

er
fe

iç
o

a
m

en
to

 d
e 

P
es

so
a

l 
d

o
 

E
n

si
n

o
 S

u
p

er
io

r 

 

SC FABRIS, 

Sirlene 

Aparecida 

(2012) 

 Mestrado 

Acadêmico em 

Educação 

 Saberes de professores tutores 

iniciantes: a educação a 

distância no ensino superior de 

uma instituição privada de 

Santa Catarina em análise 

Universidade 

Regional de 

Blumenau 

(FURB) 

PI LOBO, Soraya 

Oka 

(2012) 

 Mestrado 

Acadêmico em 

Educação 

 Os desafios da/na prática 

pedagógica na educação 

profissional tecnológica: o ser 

e o fazer do professor-tutor à 

distância 

Fundação 

Universidade 

Federal do Piauí 

(FUFPI) 

MG NEVES, Inajara 

de Salles Viana. 

(2011) 

  Doutorado 

em Educação 

Condições de trabalho docente 

no ensino superior da rede 

privada na modalidade 

educação a distância 

Universidade 

Federal de Minas 

Gerais 

(UFMG) 

             Descritor: atuação do professor tutor 

Dissertação Tese Título do trabalho Universidade 

B
a

n
co

 d
e 

T
es

es
 e

 D
is

se
rt

a
çõ

es
 d

a
 C

A
P

E
S

 –
 C

o
o

rd
en

a
çã

o
 d

e 
A

p
er

fe
iç

o
a

m
en

to
 d

e 
P

es
so

a
l 

d
o

 

E
n

si
n

o
 S

u
p

er
io

r 

 

SC TOMAZ, Maria 

Helena. 

(2012) 

Mestrado 

Acadêmico em 

Educação 

 Significados da tutoria em 

EaD: desvelando a 

compreensão de tutores 

presenciais do curso de 

pedagogia na modalidade a 

distância da UDESC  

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

(UDESC) 

SP LASZKIEWIC

Z, Chafiha 

Maria Suiti. 

(2012) 

Mestrado 

Acadêmico em 

Educação 

 Educação a distância: o papel 

do professor nos cursos 

ministrados a distância  

Universidade 

Nove de Julho 

(UNINOVE) 

SP MANOEL, 

Cássia Mariza. 

(2012) 

 Doutorado 

em Saúde 

Coletiva 

A experiência multiprofissional 

e interdisciplinar da interação 

universidade serviços- 

comunidade: o olhar e o 

trabalho do professor tutor 

Universidade 

Estadual Paulista 

Júlio de 

Mesquita 

(UNESP – 

Botucatu) 

PE SILVA, José 

Severino da.  

(2012) 

Mestrado 

Acadêmico em 

Educação 

Matemática e 

Tecnológica 

 A ação docente na EaD: a 

mediação do tutor entre o 

discurso e a prática  

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

(UFPE) 

SC SCHILLER, 

Jéssica 

(2011) 

Mestrado 

Acadêmico em 

Educação Científica 

e Tecnológica 

 Ser tutor: percepções de sua 

prática na EaD 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina 

(UFSC) 

RJ SILVA, Cátia 

Regina França 

de Sousa Gaião 

E. 

(2011) 

Mestrado 

Acadêmico em 

Administração 

 Professor presencial versus 

professor tutor - 

conhecimentos, habilidades e 

atitudes do profissional na área 

educacional 

Universidade do 

Grande Rio 

(UNIGRANRIO) 

CE MINEIRO, 

Helvia Moreira 

(2011) 

Mestrado 

Acadêmico em 

Educação 

 Formação do tutor: um estudo 

sobre os aspectos teóricos e 

práticos do curso de formação 

de tutores a distância do IFCE 

Universidade 

Federal do Ceará 

(UFCE) 
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Nessa análise foram considerados os 10 (dez) trabalhos selecionados, pois estão 

potencialmente relacionados com os objetivos da pesquisa aqui relatada. 

Tais trabalhos permitem contextualizar os saberes docentes e respectivas práticas do 

professor tutor, na modalidade a distância. O Quadro 11, a seguir, organizado com base no 

Roteiro proposto com essa finalidade (Ver Apêndice 3) detalha essas contribuições: 

 

Quadro 11 –  Número de trabalhos selecionados: abrangência nacional 

País Instituição Quantidade 

de 

Trabalhos/ 

Resultados 

selecionados 

Tipo Palavras-

chave 

Perío-

do 

Tratamento 

dado ao 

Professor na 

modalidade 

EaD 

 
Artigos Outros 

Brasil 

 

SciELO – 

Scientific 

Library Online 

01 01  Trabalho, 

Tutor 

2012 Tutor 

Brasil Banco de Teses 

e Dissertações 

da CAPES 

10  08 

Disserta-

ções e 02 

Teses 

Professor, 

Tutor, 

prática 

2011 a 

2012 

Professor 

Tutor e Tutor 

Total 02 11 01 10    

 

No Apêndice 4, estão reunidos os dados relacionados aos saberes docentes, atuação do 

professor tutor, ideias centrais, nomenclatura utilizada, fundamentação teórica e conclusões, 

tal como aparecem nas diferentes Teses e Dissertações analisadas. 

Buscando responder uma das perguntas norteadoras dessa pesquisa – O que dizem as 

diferentes contribuições científicas sobre os saberes e o trabalho do professor tutor? – Foi 

possível encontrar visões compartilhadas acerca de algumas perspectivas relacionadas aos 

saberes e a atuação do professor tutor.  Assim tem-se a seguir, a organização dessas 

contribuições. 

Quanto aos saberes docentes do professor tutor, tem-se: 

 

Quadro 12 –  Visões compartilhadas acerca dos Saberes Docentes do Professor Tutor nos 

trabalhos selecionados 
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AUTOR 

(ANO) 

SABERES DOCENTES DO PROFESSOR TUTOR 

FABRIS 

(2012) 
(p.58) são necessários vários saberes para o professor tutor na EaD, saberes 

relacionados às experiências, às disciplinas, curriculares e outros que, com o 

aperfeiçoamento contínuo, irão compor o perfil do professor tutor. 

SILVA 

(2011) 

[...] professores-tutores trazem para o espaço da sala de aula virtual conhecimentos 

prévios e saberes construídos em suas vivências e que a utilização das tecnologias de 

informação e de comunicação como recurso pedagógico auxilia a explicitação desses 

saberes [...]. (p.64). 

MINEIRO 

(2011) 

[...] apresentar os saberes docentes como elemento de desenvolvimento de uma prática 

de qualidade na modalidade à distância. Conforme Tardif (2002) os saberes docentes 

são: saberes da formação profissional (pedagógicas); saberes disciplinares 

(específicos das áreas de conhecimento); saberes curriculares (objetivos, conteúdos, 

métodos); saberes experienciais (da prática). Acrescidos dos saberes específicos da 

modalidade de ensino à distância, sendo eles: saberes tecnológicos (disposição para a 

inovação e adequações tecnológicas), saberes didático- pedagógico (transposição de 

conhecimento), saberes pessoais (interação com os alunos). (p.64-65). 

NEVES 

(2011) 

[...] percebe-se que tanto competências como saberes decorrem de algum tipo de 

conhecimento, resultante da experiência prática ou reflexiva [...]”(p.132); “[...] saber 

relaciona-se com o que se aprende conexo à prática e não necessariamente ao que é 

científico [...]”(p. 132) e “O tempo de experiência determina também o domínio de 

determinados saberes. (p.138) [...]importante considerar que os saberes geralmente 

são produzidos pelos docentes no trabalho pedagógico cotidiano, e isso acarreta 

tempo. Esse período se diferencia de acordo com a subjetividade, experiências 

culturais, formação, idade, além de outros elementos que irão definir o perfil do 

docente. (p.138). 

SCHILLER 

(2011) 

Compreender a importância do diálogo entre a teoria e a prática não significa olhar a 

escola como apenas um campo de aplicação, mas compreender a experiência como 

produção de saberes. Significa ainda instigar a reflexão sobre o papel docente, que 

não se constrói exclusivamente com base na acumulação de saberes, técnicas ou 

conhecimentos, mas também “através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. (p.42); 

MENDES 

(2012) 

Para responder a uma dúvida e auxiliar o aluno na realização de uma tarefa, 

qualquer professor precisa dominar o conteúdo com o qual está trabalhando. (p.119-

120) 

 

Então vejamos, no quadro a seguir o que dizem às pesquisas quanto ao trabalho 

do professor tutor: 

 

Quadro 13 –  Visões compartilhadas acerca do Trabalho do Professor Tutor nos 

trabalhos selecionados 

 

AUTOR 

(ANO) 

TRABALHO DO PROFESSOR TUTOR 

FABRIS (2012) (p.58) são necessários vários saberes para o professor tutor na EaD, saberes 

relacionados às experiências, às disciplinas, curriculares e outros que, com o 

aperfeiçoamento contínuo, irão compor o perfil do professor tutor. 
LOBO (2012) [...] a transmissão dos conteúdos - o pensamento, o jeito de escrever, a 

linguagem, a didática os quais devem estar elencados com aspectos sociais, 

econômicos e culturais do aluno; [...] cabe os professores-tutores amenizarem 

essa complexidade, por meio da sua didática, da sua organização nas postagens 

dos materiais, etc., com intuito de desafogar o aluno, ao acessar as mais 

diferentes informações, através dos links; (p.69) As formas de comunicação 

mediada pelas tecnologias digitais entre aluno e professor, configuram uma 

possibilidade de interação e de aprendizado [...], consequentemente possibilitam 
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um espaço de construção de novos conhecimentos. (p.70) Por outro lado, os 

saberes docentes estão relacionados não só com a sua formação, mas também 

com o contexto histórico e social, uma vez que vivencia circunstâncias adversas e 

momentos peculiares não só do aluno, mas também do espaço que proporcione a 

construção e a reconstrução do aprendizado. 
SILVA (2011) (p.64) [...] professores-tutores trazem para o espaço da sala de aula virtual 

conhecimentos prévios e saberes construídos em suas vivências e que a utilização 

das tecnologias de informação e de comunicação como recurso pedagógico 

auxilia a explicitação desses saberes e que além das habilidades para dominar a 

tecnologia também precisam possuir as seguintes competências “Capacidade de 

aprendizagem ativa; Capacidade de convivência; Capacidade de gerenciar seu 

horário; e Organização e responsabilidade (p. 9).; e  Campos & Amaral (2007) 

indicam quatro competências exigidas para ao professor-tutor durante o 

processo ensino-aprendizagem, que são a atenção, a clareza, a visão sistêmica e 

a resiliência. Para eles, essas competências são complementares e fundamentais 

para que as demais possam fluir de forma natural.; e [...] Santos et al (2005) 

definem as competências para docência online em quatro categorias, técnicas e 

pedagógicas, gerenciais, sócio-afetivas, e tecnológicas. 
LASZKIEWICZ 

(2012) 
(p.69) [...]é por meio da mediação do professor que essa relação se amplia e se 

fortalece, o diálogo, que é sempre comunicação, funda a colaboração. (FREIRE, 

1996, p.166). (p. 69) [...] a figura do professor como animador é fundamental, 

sua atuação compreende a dinamicidade, o abandono do monólogo sábio para o 

diálogo dinâmico dos meios midiáticos. (p.73) Cabe aos docentes, ainda, buscar 

no discente a capacidade de pensar, refletir, relacionar o conhecimento com 

dados da experiência diária, que permitam relacionar teoria e prática de modo a 

tornar-se um cidadão capaz de fazer frente às transformações pelas quais vêm 

passando a sociedade e as organizações. 
MANOEL 

(2012) 
(p.68) [...] Almeida e Soares (2011) observam a importância de uma preparação 

política para que se cumpra adequadamente o papel de enfermeiro professor. 

MINEIRO 

(2011) 
(p.64-65) [...] apresentar os saberes docentes como elemento de desenvolvimento 

de uma prática de qualidade na modalidade à distância. Conforme Tardif (2002) 

os saberes docentes são: saberes da formação profissional (pedagógicas); 

saberes disciplinares (específicos das áreas de conhecimento); saberes 

curriculares (objetivos, conteúdos, métodos); saberes experienciais (da prática). 

Acrescidos dos saberes específicos da modalidade de ensino à distância, sendo 

eles: saberes tecnológicos (disposição para a inovação e adequações 

tecnológicas), saberes didático- pedagógico (transposição de conhecimento), 

saberes pessoais (interação com os alunos). Cabe ressaltar que todos estes 

saberes estão presentes na atuação do tutor à distância. Os saberes produzem 

novas formas de articulação da prática tutorial ao fundamentar as decisões de 

ação junto aos alunos e a relação que o tutor estabelece com o trabalho que 

desempenha. (p.65) É de fundamental importância que o profissional em questão 

tenha consciência de suas atribuições e os respectivos saberes envolvidos nesta 

dinâmica. Inclusive frente a uma postura reflexiva. 
NEVES 

(2011) 
(p.125) Com base nos estudos de Coelho e Amaral (2007, p. 74) fazendo 

referência a Lampert (1997, p. 41), pode-se afirmar que a atualização contínua é 

imprescindível a esse profissional, já que a “formação acadêmica conservadora, 

calcada na ideologia da escola tradicional, novista e tecnicista, [...] lhe dá uma 

formação, muitas vezes, bitolada, desprovida de comprometimento político e 

social”. (p.131-132) [...] é necessário destacar três áreas distintas que de uma 

forma ou de outra interferem na docência virtual; são elas: as competências 

pedagógicas, tecnológicas e de gestão. A primeira está relacionada ao 

acompanhamento efetivo do aluno, no que concerne ao conteúdo e estratégias de 

interação e diálogo. A segunda refere-se à necessidade de conhecimento e 

domínio operacional do ambiente virtual e funcionamento das plataformas de 

aprendizagem. A competência de gestão está relacionada ao cumprimento de 

prazos, retorno aos alunos e coordenação, processos avaliativos e aspectos 

burocráticos que interferem no trabalho docente. (p.132) [...] percebe-se que 

tanto competências como saberes decorrem de algum tipo de conhecimento, 

resultante da experiência prática ou reflexiva [...] (p. 132) [...] saber relaciona-
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se com o que se aprende conexo à prática e não necessariamente ao que é 

científico. Pode-se inferir que em alguns contextos o saber é menos valorizado 

que o conhecimento. (p.132) [...]o saber está relacionado com o fazer, portanto, 

pode ser entendido numa perspectiva técnica, mas que ao mesmo tempo provém 

de conhecimentos adquiridos por meio de formação, qualificação e que se 

desenvolvem em competências no decorrer do trabalho docente, em especial o 

virtual. (p.135) [...]o domínio do conteúdo refere-se a um conhecimento essencial 

para esse profissional. É desse conhecimento que as competências e saberes 

decorrem. (p.135) [...] o “saber profissional” desses trabalhadores deve ser 

constituído não por um “saber específico”, mas por vários “saberes” de 

diferentes gradações, de distintas origens, aí incluídos, também, o “saber-fazer” 

e o “saber da experiência”. (p.135) [...] um saber pluridimensional, voltado ao 

“saber profissional” dos docentes apontado por Tardif e Gauthier (1996, p. 11). 

Para os autores, “o saber docente é um saber composto de vários saberes 

oriundos de fontes diferentes e produzidos em contextos institucionais e 

profissionais variados”. (p.136) Saviani (1996, p. 145) aponta que o educador é 

aquele que educa, o qual, consequentemente, precisa saber educar, precisa 

aprender, precisa ser formado, precisa ser educado para ser educador, precisa 

dominar os saberes implicados na ação de educar. Sob essa ótica, o autor afirma 

que se invertem os termos da questão: “em lugar de os saberes determinarem a 

formação do educador, é a educação que determina os saberes que entram na 

formação do educador”. (p.138) O tempo de experiência determina também o 

domínio de determinados saberes. (p.138) [...]importante considerar que os 

saberes geralmente são produzidos pelos docentes no trabalho pedagógico 

cotidiano, e isso acarreta tempo. Esse período se diferencia de acordo com a 

subjetividade, experiências culturais, formação, idade, além de outros elementos 

que irão definir o perfil do docente. (p.139) [...] define o que deve ser e saber 

esse profissional, até mesmo em uma perspectiva de identidade, está ligado aos 

conhecimentos, competências e saberes utilizados no conjunto de sua prática 

pedagógica, adquiridos na formação inicial e com a experiência profissional.; 
SCHILLER 

(2011) 
(p.42) Compreender a importância do diálogo entre a teoria e a prática não 

significa olhar a escola como apenas um campo de aplicação, mas compreender 

a experiência como produção de saberes. Significa ainda instigar a reflexão 

sobre o papel docente, que não se constrói exclusivamente com base na 

acumulação de saberes, técnicas ou conhecimentos, mas também “através de um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a 

pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência” (NÓVOA, 1995, p. 25). (p.44) 

[...] a complexidade da prática docente para além do mero repasse de conteúdos, 

apontamos na direção indicada por Masseto (2000) ao afirmar que o professor é 

um mediador do processo de ensino-aprendizagem. O autor define mediação 

pedagógica como o comportamento do professor quando se coloca como 

facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, como uma ponte (não 

estática) entre o aprendiz e sua aprendizagem. (p.45) Belloni (2001) defende que 

a formação de professores incorpora três dimensões: a pedagógica, a 

tecnológica e a didática. A dimensão pedagógica diz respeito aos conhecimentos 

dos processos de ensino e aprendizagem, provenientes da psicologia, ciências 

cognitivas e ciências humanas. A autora destaca a importância de o professor 

experimentar as metodologias ativas, com vistas a desenvolver a pesquisa e a 

aprendizagem autônoma em seu próprio processo de formação. (p.45) A 

dimensão didática, segundo Belloni (2001), se refere ao conhecimento específico 

para o professor de determinado campo ou área. Esse conhecimento precisa ser 

atualizado, tanto no aspecto da evolução da disciplina, como no aspecto que diz 

respeito à utilização dos materiais didáticos com suportes técnicos, completa a 

autora. Assim, a dimensão didática relaciona-se diretamente com a última 

dimensão, a tecnológica. Muito mais do que a mera utilização dos aparatos 

tecnológicos, a dimensão tecnológica abarca a avaliação e a seleção de 

materiais. Entretanto, isso não representa colocar os professores como meros 

consumidores de materiais didáticos, pois esta dimensão os chama também a 

serem autores e elaboradores de estratégias para a utilização dos recursos 



110 

 

 

disponíveis. Ou seja, a dimensão tecnológica “abrange as relações entre 

tecnologia e educação em todos os seus aspectos” (BELLONI, 2001, p. 88). 
 

 

SILVA 

(2012) 

(p.48) [...] mediação [...] uma ação que traz consigo uma ideia de movimento, e, 

quando atrelada a educação, a um movimento que se volta à construção do 

conhecimento. (p.48) Para Masetto (2000, p. 144-145) mediação pedagógica é 

“a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, 

incentivador ou motivador da aprendizagem em relação ao trabalho com o 

conteúdo junto ao aluno”, quando se refere a forma como o professor desenvolve 

o processo de mediação, afirma que esta “se apresenta com a disposição de ser 

uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem”. Nesse contexto, segue 

analisando que para que a mediação aconteça nesta perspectiva, se faz 

necessário que o mediador desenvolva um tratamento do conteúdo a ser 

trabalhado, e que possam colaborar com a coleta, organização e manipulação 

das informações de forma que aconteça o movimento de relação entre “colegas, 

professor e com outras pessoas” até que um conhecimento significativo seja 

produzido pelo aluno de forma que este possa interferir na sua realidade. (p.49) 

[...] as constantes mudanças no campo tecnológico sofrida pela sociedade, 

observamos que a relação entre a tecnologia e a construção do conhecimento se 

torna cada vez mais efetiva. A convergência cada vez maior do número de mídias 

para os AVEAS tendem a requerer uma preparação cada vez maior do 

profissional que atua na educação a distância. (p.52) [...] características comuns 

da mediação pedagógica como a atitude do profissional, a disponibilidade para 

atuar com a diversidade de informações e a apropriação do conhecimento 

convergem como elementos-base para a atuação do mediador nos ambientes de 

construção da aprendizagem. Esses elementos parecem nortear o discurso da 

mediação pedagógica trazido por Masetto (2000), Gutiérrez e Prieto (1994) e por 

Porto (2009) [...] (p.52) [...] o processo de mediação  pedagógica como ação-

base a construção do conhecimento na EaD. [...] mediar se torna uma ação 

complexa a medida que se faz necessário mobilizar uma gama de conhecimentos, 

sobretudo, habilidades e competências docentes relacionadas ao uso da 

ferramenta no campo tecnológico. (p.72) Tractenberg (2007) descreve as 

competências necessárias ao professor para o desenvolvimento da docência 

nestes espaços. Nesse sentido, o autor elenca que as quatro (04) competências 

que se fazem essencial para a prática profissional on line são: 1) Competências 

pedagógicas (domínio dos métodos de ensino- aprendizagem) e técnicas (domínio 

de conteúdo); 2) Competências sócio-afetivas (capacidades de criação de um 

ambiente interpessoal favorável à aprendizagem); 3) Competências gerenciais 

(capacidade de organização e coordenação das atividades e procedimentos 

relativos ao curso); 4) Competências tecnológicas (domínio de organização e 

coordenação das atividades e procedimentos relativos ao curso. (p.2). (p.78) [...] 

como distanciar o docente que atua diretamente construindo o conhecimento 

junto ao aluno (no caso do professor-tutor) do docente que cria a estrutura para 

o trabalho com esse conhecimento? (p.78) Esses questionamentos reforçam a 

ideia de hierarquização que acaba sendo proporcionada pela estrutura que temos 

hoje em EaD. Márcia Alves (2008) no seu estudo sobre a docência on line 

considera que há uma ausência de uma comunicação entre a equipe docente que 

atua no desenvolvimento dos cursos nos próprios ambientes em que atuam [...]. 
TOMAZ 

(2012) 
(p.74-75) [...] é importante relembrar que, percorrendo parte da literatura 

disponível, são encontrados diversos olhares sobre o ofício do tutor, como por 

exemplo, o de fazer a ligação entre a instituição e o aluno, acompanhando o 

processo para enriquecê-lo (GUTIERREZ; PRIETO, 1994), ou assumindo a 

responsabilidade de mediar todo o desenvolvimento do curso, respondendo 

dúvidas sobre o conteúdo, gerenciando a participação dos estudantes nos chats, 

estimulando-os a cumprir suas tarefas e avaliando a participação de cada um 

[...]. (p.77) Sobre a função do tutor de estimular e motivar para o conhecimento, 

objetivos de muitos programas e cursos de EaD, Losso (2002) afirma que não 

cabe a esse profissional a tarefa de “motivar” o aluno, pois a motivação é 

intrínseca ao sujeito. Caso o aluno não assuma uma posição ativa diante do 

desafio do conhecimento, nenhuma forma de mediação resultará eficaz e 

produtiva. Ainda para Losso (2009, p. 40), a mediação pedagógica é uma ação 
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intencional, orientada para a promoção de desenvolvimento, visando mudanças 

visíveis no indivíduo, encorajando-o também a assumir-se como sujeito ativo 

desse processo. (p. 77-78) [...] o fazer compartilhado entre o tutor, o aluno e a 

autoaprendizagem. Se, por um lado, cabe ao tutor atuar de maneira a propiciar 

situações de provocação cognitiva, por outro, a autonomia, a crescente 

capacidade de prescindir da mediação alheia para estudar e pesquisar de forma 

independente fortalece o aprendizado e dinamiza a comunicação e a troca de 

informações entre os colegas. 
MENDES 

(2012) 
(p.119-120) Para responder a uma dúvida e auxiliar o aluno na realização de 

uma tarefa, qualquer professor precisa dominar o conteúdo com o qual está 

trabalhando. Com os tutores aqui estudados, não são feitos questionamentos em 

tempo real (as dúvidas são postas no sistema), o que pode facilitar a elaboração 

de uma resposta sobre um conteúdo de menor domínio, já que o tutor pode 

pesquisar e buscar auxílio antes de enviar as respostas para o estudante. (p.120-

121) Já se demonstrou que, de acordo com a legislação, são funções do tutor 

acompanhar as atividades discentes, colaborar na avaliação dos estudantes, 

manter regularidade de acesso ao AVA e dar retorno às solicitações do cursista, 

no prazo máximo de 24 horas, entre outras tarefas. (p.121) [...] ao professor cabe 

organizar e planejar a disciplina e, em alguns casos, a correção de algumas 

tarefas. Já ao tutor cabem o esclarecimento de dúvidas, o acompanhamento do 

aluno e a correção de trabalhos. (p.125) Os limites de tempo para dedicar à 

tutoria; a restrita formação (muitas vezes diferente da área em que atua) para o 

desempenho da função; o tipo de relação estabelecida com o estudante (pautada 

no esclarecimento de dúvidas e de realização de tarefas) são características 

encontradas no trabalho do tutor e são indicadoras de que esse tipo de trabalho 

favorece, no campo educacional, uma prática educativa que não contribui para a 

intensificação e a complexificação da sociabilidade do indivíduo. Isto é, a 

interpretação da realidade social, como afirma Reis Jr. (2002), ocorre apenas no 

plano da aparência. 

 

A perspectiva aqui apresentada por essas pesquisas nos leva a compreender uma 

relação intrínseca entre saberes docentes e a prática – a experiência. Para Tardif (2012) 

“O saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade 

deles, com sua experiência de vida e com sua história profissional, com as suas relações, 

com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, etc.” (p. 11), o 

que corrobora para o reconhecimento dessa relação. Pimenta (2012) destaca em relação 

aos saberes dos professores, o que chama de três tipos, sendo os saberes da docência - a 

experiência, Pimenta (2012, p.22) destaca: – a experiência construída pela prática 

coletiva observada e compartilhada com seus pares. Na modalidade a distância, a 

experiência compartilhada ganha relevância na identificação, construção e reconstrução 

desses saberes, afinal é no contexto institucional em que o professor tutor está inserido 

que seus saberes são possíveis de serem elencados. Pimenta (2012) também vai destacar 

um outro tipo de conhecimento, identificado pelas pesquisas – que denomina, os saberes 

da docência – o conhecimento, é de fato uma questão importante na modalidade a 

distância, afinal quem inicialmente trabalha com o conhecimento é o professor autor e 

não o professor tutor, embora no desenvolvimento dos cursos que realmente trabalha 
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com o conhecimento seja o professor tutor. Trabalhar com o conhecimento difere de 

trabalhar com informação, pois exige um processo de reflexão, conforme mencionado 

por Pimenta (2012, p. 23). 

Nóvoa (1999) considera: “O triângulo do conhecimento procura traduzir a 

existência de três grandes tipos de saberes: o saber da experiência (professores); o saber 

da pedagogia (especialistas em ciências da educação); e o saber das disciplinas 

(especialistas dos diferentes domínios do conhecimento). (p.9) 

Da revisão acerca das definições de desenvolvimento profissional docente, 

Marcelo (2009) conclui que “(...) tanto as mais recentes como as mais antigas, entendem 

o desenvolvimento profissional docente como um processo, que pode ser individual ou 

coletivo, mas que se deve contextualizar no local de trabalho do docente – a escola – e 

que contribui para o desenvolvimento das suas competências profissionais através de 

experiências de diferente índole, tanto formais como informais” (p.10); 

Lee Shulman (2005) identificou as fontes e os esquemas gerais dos 

conhecimentos que são essenciais para a atividade de ensino e para o exercício da 

docência, como por exemplo: Conhecimento didático do conteúdo, constituído pelos 

conhecimentos que permitem ao professor transformar o conteúdo disciplinar em um 

conhecimento compreensível para o aluno. Esse conhecimento decorrente da 

experiência que segundo o autor é a fonte para esse saber. 

Ainda em relação aos saberes docentes do professor tutor há um número 

significativo de pesquisas que destacaram a mediação do processo ensino aprendizagem 

nos ambientes virtuais, como um saber relevante para a atuação do professor tutor na 

modalidade a distância. São eles: 

A forma de apresentar e tratar um conteúdo ou tema, o que comumente é 

chamado de mediação pedagógica do conhecimento, estabelecida na relação professor 

aluno e facilitada pelas ferramentas tecnológicas disponíveis na EaD, é um saber 

docente que tem relação direta com a qualidade dos cursos nesta modalidade, ainda que 

este saber também seja necessário na modalidade presencial. Ocorre que na EaD é 

condição basilar para atuação do professor tutor, o que exige segundo Masetto (2000) 

mobilização de outros saberes, tais como: a) conhecimento do conteúdo para escolha da 

melhor forma de apresentá-lo garantindo as possibilidades de discussão; e b) 

problematização para se construir um conhecimento e uma aprendizagem significativa, 
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com o objetivo de empoderamento daquele que aprende e suas reais possibilidades de 

intervenção na realidade.  

Torna-se relevante destacar nos trabalhos selecionados as considerações que 

serviram de base para as conclusões ora mencionadas, especialmente no que tange aos 

saberes docentes do professor tutor. 

✓ SCHILLER (2011) reitera a perspectiva de Masetto, quando diz: [...] a complexidade da prática 

docente para além do mero repasse de conteúdos, apontamos na direção indicada por Masseto 

(2000), ao afirmar que o professor é um mediador do processo de ensino-aprendizagem. O autor 

define mediação pedagógica como o comportamento do professor quando se coloca como facilitador, 

incentivador ou motivador da aprendizagem, como uma ponte (não estática) entre o aprendiz e sua 

aprendizagem. (p.44); e 

✓ SILVA (2012) também cita Masetto: [...] mediação [...] uma ação que traz consigo uma ideia de 

movimento, e, quando atrelada a educação, a um movimento que se volta à construção do 

conhecimento. (p.48); Para Masetto (2000, p. 144-145) [...] para que a mediação aconteça nesta 

perspectiva, se faz necessário que o mediador desenvolva um tratamento do conteúdo a ser 

trabalhado, e que possam colaborar com a coleta, organização e manipulação das informações de 

forma que aconteça o movimento de relação entre “colegas, professor e com outras pessoas” até 

que um conhecimento significativo seja produzido pelo aluno de forma que este possa interferir na 

sua realidade. (p.48); [...] o processo de mediação pedagógica como ação-base a construção do 

conhecimento na EaD. [...] mediar se torna uma ação complexa à medida que se faz necessário 

mobilizar uma gama de conhecimentos, sobretudo, habilidades e competências docentes relacionadas 

ao uso da ferramenta no campo tecnológico. (p.52); entretanto, ainda que a mediação exija uma 

intenção, não cabe apenas ao professor tutor a responsabilidade pelo êxito desse processo, conforme 

aponta: 

✓ TOMAZ (2012): Sobre a função do tutor de estimular e motivar para o conhecimento, objetivos de 

muitos programas e cursos de EaD, Losso (2002) afirma que não cabe a esse profissional a tarefa de 

“motivar” o aluno, pois a motivação é intrínseca ao sujeito. Caso o aluno não assuma uma posição 

ativa diante do desafio do conhecimento, nenhuma forma de mediação resultará eficaz e produtiva. 

Ainda para Losso (2009, p. 40), a mediação pedagógica é uma ação intencional, orientada para a 

promoção de desenvolvimento, visando mudanças visíveis no indivíduo, encorajando-o também a 

assumir-se como sujeito ativo desse processo. (p.77); e 

✓ LOBO (2012) considera: As formas de comunicação mediada pelas tecnologias digitais entre aluno 

e professor, configuram uma possibilidade de interação e de aprendizado [...], consequentemente 

possibilitam um espaço de construção de novos conhecimentos. (p.69); Daí desdobra outras 

possibilidades, por exemplo a colaboração apontada por: 
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✓ LASZKIEWICZ (2012): [...] é por meio da mediação do professor que essa relação se amplia e se 

fortalece, o diálogo, que é sempre comunicação, funda a colaboração. (FREIRE, 1996, p.166)”. 

(p.69). 

Agora vejamos quanto ao trabalho do professor tutor, quais foram as 

contribuições mais significativas que fundamentaram as conclusões ora apresentadas. 

 

✓ LOBO (2012): (p. 66) [...] Professor-Tutor - função inerente a aquele que media a aprendizagem, 

estabelecendo o diálogo, interagindo e mantendo o estar junto virtual, através dos diferentes 

recursos como de chats, fórum de debates, dentre outros. (p. 67) [...] É imprescindível a atuação do 

professor, por ser a “mola mestra” no sentido de mediar, interagir, colaborar, compartilhar, 

conduzir e dirigir as atividades para o desenvolvimento de competências cognitivas imprescindíveis 

ao profissional crítico, reflexivo e criativo. (p.71) [...] o professor-tutor a distância atua como 

mediador, facilitador, incentivador, investigador do conhecimento, da própria prática e da 

aprendizagem individual e grupal (ALMEIDA, 2001).; e 

 

✓ LASZKIEWICZ (2012): (p.22) Supõe-se, também, que o desenvolvimento de linguagem 

apropriada ao meio virtual; a adoção de estratégias que propiciem ao aluno construção, 

assimilação e aplicação de novos conhecimentos; bem como o favorecimento de nova relação com 

o estudo e respeito à autonomia do estudante parecem fundamentais às habilidades do professor 

que visa ao trabalho sério e competente, promotor de aprendizagem em ambientes virtuais.; e 

 

✓ MANOEL (2012): (p.78) A construção coletiva e os trabalhos em grupo são apontados como 

elementos positivos no desenvolvimento das atividades, havendo o entendimento de existência de um 

avanço processual com participação ativa de cada membro do grupo. (p.106) O professor tutor 

aponta que as mudanças induzidas pelas vivências no trabalho, podem determinar alterações nas 

práticas profissionais e também na vida pessoal. Nóvoa (1992) afirma que “é impossível separar o 

eu profissional do eu pessoal”, pois aquilo que temos que fazer como profissionais e como pessoas se 

cruzam. A maneira de ser como pessoa se cruza com a maneira de ensinar e o contrário também é 

verdadeiro.;e 

 

✓ MINEIRO (2011): (p.43) Cabe salientar que o professor que atua na EaD em geral advém de uma 

prática docente presencial, e portanto, pode-se inferir que a experiência de sala de aula contribui 

para atuação e prática docente à distância. Porém, deve-se levar em consideração as 

especificidades do ensino. (p.43) O professor passa assumir uma nova postura frente às condições 

de trabalho disponíveis e exigidas pelo processo educacional à distância. Necessariamente, precisa 

saber lidar com a separação espacial e temporal entre professores e alunos, uso de instrumentos, 

materiais e tecnologias específicas e especializadas, uso da linguagem escrita em substituição a 

linguagem oral prevalente no ensino presencial, com autonomia dos alunos. Portanto, é expressiva 

a mudança do trabalho docente desempenhado. (p.58) Na EaD, as atribuições que dizem respeito a 

atuação docente na tutoria esta relacionada a diversas tarefas, funções e papéis interligados e 

exigidos do tutor. (p.58) [...] as características deste espaço, são: comunicação de grupo a grupo 

(liberdade de comunicação direta entre os membros/colegas de grupo sem mediação), independência 

de lugar e tempo (acessibilidade a qualquer hora e lugar) e interação via comunicação mediada por 

computadores (evidência a comunicação clara de ideias sem ruídos e barreiras). (p.61) [...] o 

trabalho do tutor, apesar de suas particularidades nos remete a centralidade do papel do professor 

haja vista que atua como orientador do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, 

mediador na construção do conhecimento e participante do processo de formação do aluno. (p.64) 

caracteriza-se a função desse profissional como trabalho docente, pois suas funções/atribuições são 

observadas ao mediar o conteúdo; orientação e acompanhamento dos alunos; avaliação do 
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processo de aprendizagem; seleção de material de apoio; enfim, todas as atividades desenvolvidas 

pelo professor presencial também são realizadas pelos tutores. 

 

✓ NEVES (2011): (p. 134) A polidocência apresenta dois dados importantes sobre o trabalho 

coletivo na docência virtual: interdependência entre os membros da equipe e fragmentação do 

processo de trabalho. A interdependência perpassa pela colaboração, cooperação e sinergia de 

grupo, devido aos objetivos comuns em torno da construção do conhecimento pelo aluno. O outro 

aspecto relaciona-se à fragmentação do trabalho, que apresenta questões perversas, em especial ao 

docente virtual, como a redução da sua autonomia e da noção ampliada sobre o seu trabalho.; 

 

✓ SCHILLER (2011): (p. 51) A compreensão da principal atividade do tutor como motivacional 

também é atrelada a essa concepção de que o tutor não é um professor. Nesse caso, seu foco de 

atuação está em organizar encontros para manter os estudantes motivados. Assim, a formação do 

tutor pode ser de área distinta do curso em que irá atuar, pois seu compromisso não está relacionado 

aos conteúdos e conhecimentos necessários para a formação do estudante. (p.51) [...] o tutor é um 

professor, não cabendo a ele somente atividades motivacionais e organizacionais, mas também de 

orientação, acompanhamento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem do estudante. 

(p.52) [...] há três funções que devem ser assumidas pelos professores tutores: a função orientadora 

(centrada no âmbito afetivo, de atitudes e emoções), a função acadêmica (relacionada aos 

conteúdos, reforço do processo de ensino e aprendizagem) e a função institucional (relativa a 

questões administrativas da instituição). Essa tarefa docente, um pouco diferente da educação 

convencional, exige um grau de especialização. (p.52) [...] sobre o professor tutor que o diferencia 

do professor do ensino presencial é a necessidade de lidar com as TIC para potencializar e 

redimensionar o espaço e o tempo. A organização do tempo e espaço não é algo muito simples, 

segundo Corrêa (2007), pois exige do professor repensar a lógica de organização dos 

tempos/espaços próprios do ensino presencial, romper com a cultura educacional baseada na 

presencialidade. (p.52-53) Os últimos autores discutidos apontam que o tutor é um professor. Litwin 

(2001) concorda ao afirmar que a diferença entre o professor presencial e o tutor é mais 

institucional do que pedagógica. No Brasil, encontramos alguma diretriz legal sobre o papel do tutor 

na Resolução 26 de 2009, alteração parcial da resolução 44 de 2006, que normatiza e regula a 

concessão de bolsas dos integrantes dos cursos vinculados ao Sistema UAB. Segundo a Resolução 

(2009), o tutor deve exercer atividades típicas de tutoria, deixando a cargo das instituições de ensino 

superior a descrição dessas atividades. Na medida em que, em nosso entendimento, há uma 

compreensão da importância de cada projeto pedagógico como instância particular na definição do 

papel do tutor dentro de cada curso, será que a falta de clareza legal sobre as atividades do tutor 

colabora para o quadro de indefinição acerca desse novo profissional na educação? (p.53) Para 

Mill (2002), o trabalho realizado pelo tutor é um trabalho docente, mas o autor não utiliza a 

nomenclatura professor. Ele justifica essa escolha afirmando que o tutor não deve ser chamado de 

professor, pois na EaD não há aula propriamente dita. Entretanto, posto o que discutimos sobre o 

papel do professor no item anterior deste capítulo, não reduzimos a função do professor a dar aula. 

Assim, nossa concepção se pauta no tutor como professor, responsável pelo processo de ensino e 

aprendizagem, um mediador que pode atuar presencialmente e/ou a distância por meio dos 

recursos tecnológicos disponíveis. (p.55) Caso professores e tutores não compreendam a necessidade 

do trabalho coletivo, corremos o risco de o tutor tornar-se um Professor de Script de Autoria Alheia 

(PESCE, 2007), ou seja, aquele que executa um planejamento elaborado por um outro professor. 

Confirmada essa postura de professores e tutores, a crítica de Zuin (2006) sobre o professor 

coletivo estaria correta, pois ele afirma que a fragmentação da figura do professor colabora para 

transformá-lo em um prestador de serviço, aquele que se isenta do processo e executa apenas a 

“sua parte”, não se preocupando com todo o processo de ensino-aprendizagem.; 

  

✓ SILVA (2012): (p.37) [...] regulamentação da EaD no Brasil, analisando alguns dos principais 

documentos oficiais que serviram de fundamentação para a estrutura inicial da nossa discussão e 
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que demonstra a origem da hierarquização dos papéis destes sujeitos. (p. 37) [...] na LDB uma 

importante orientação que sinaliza a relação inicial do desenvolvimento da docência na modalidade 

a distância. O artigo 84 da LDB traz a seguinte orientação para atuação neste sentido: Art. 84º. Os 

discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, 

exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos. (Brasil, Lei 9.394/96). (p.37-38) 

[...] a LDB cria uma margem para a organização da ação da tutoria na educação a distância, uma 

vez que, propõe o aproveitamento discente no desenvolvimento da monitoria, ação esta, que 

representa a estratégia inicial da proposta do edital lançado pela SEED/MEC em relação a 

organização do trabalho docente, uma vez que, a exigência inicial feita é apenas a formação 

superior adequada para esta ação sem maiores exigências. (p.39-40) [...] um novo papel do 

professor inserido nesta modalidade como aquele que troca a oratória pela tutoria, deixa de ser o 

expositor para ser um facilitador e ainda, de avaliador passa a ser mediador do processo sem, 

contudo, ser levado em consideração a criação de uma nova categoria específica para atuação na 

modalidade papel este que concerne com o sugerido para o professor no projeto UAB. (p.42-43) 

[...] há cada vez mais uma exigência na formação para atuação do professor-tutor na educação a 

distância e um distanciamento de valores entre esses sujeitos que reitera a questão da hierarquia 

profissional na modalidade desvalorizando assim o docente que se encontra na ponta e que 

efetivamente desenvolve a mediação por receber a denominação de tutor. (p.43-44) Os referenciais 

de Qualidade para Educação a distância apresenta uma divisão clara e objetiva quando se trata da 

ação docente e da ação da tutoria envolvida na EaD. Segundo o documento, são de responsabilidade 

da  ação docente: estabelecer fundamentos teóricos do projeto, selecionar e preparar todo o 

conteúdo curricular articulado a procedimentos e atividades pedagógicas, identificar os objetos 

referentes a competência cognitiva, habilidades e atitudes, definir bibliografia, videografia, 

iconografia, audiografia, tanto básicas quanto complementares, elaborar o material didático para 

programas a distância, realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em 

particular, motivar, orientar, acompanhar e avaliar estudantes, avaliar-se continuamente como 

profissional participante do coletivo de um projeto de ensino superior a distância. (p.44) Ainda 

segundo o referencial, é da competência do professor-tutor no desenvolvimento da sua atuação 

docente: mediar o processo pedagógico junto aos estudantes geograficamente distantes, 

esclarecimento de dúvidas por meio dos recursos previstos no projeto pedagógico, promoção de 

espaços de construção coletiva de conhecimento, seleção do material de apoio e sustentação teórica 

dos conteúdos, participação das atividades de aprendizagem junto com os docentes. A esta 

competência, Maia e Mattar (2007) ainda acrescentam a coordenação da competência do tempo de 

acesso ao material e a realização de atividades nos prazos previstos, é o chamado papel 

administrativo organizacional exercido pelos professores-tutores em seus respectivos AVEAs [...] 

(p.45-46) [...] a docência se desenvolve apenas no que tange ao planejamento do curso desenvolvido 

pelo que o documento chama de docente (os professores executores das disciplinas), ou seja, ambos 

docente e professor-tutor desenvolvem a docência no processo, porém, é estabelecida uma divisão 

entre a ação docente de organização do processo didático-pedagógico do curso desenvolvida pelo 

professor executor da disciplina e da condução deste processo desenvolvida pelo professor-tutor.; 

 

✓ TOMAZ (2012): (p.51) [...] conforme Belloni (2006), no campo da educação e, particularmente na 

EaD, passaram a coexistir duas orientações teórico-filosóficas: uma delas baseada nos processos 

“fordistas” de ensino; e outra fundamentada em objetivos e estratégias que visam o afastamento do 

behaviorismo de massa em direção a um modelo mais aberto, flexível, humanista e menos tecnocrata. 

Nessa última concepção, o tutor passa a ser concebido como agente participante do processo de 

construção e apropriação de conhecimentos, paradoxalmente inserido num processo de 

hierarquização do trabalho educativo. (p.54) [...] a mediação é atividade humana, elemento 

intrínseco às relações educativas, sendo alcançada pela experiência interativa dos sujeitos e 

potencializada por processos de interlocução. (p.56-57) [...] as problemáticas referentes à 

organização atual do trabalho dos professores, decorrente da implantação da UAB, e sobre as 

condições objetivas desse trabalho a que estão submetidos, suas relações de e com o trabalho, a 

constituição desse trabalho, bem como sua consequente intensificação e remuneração. Evidenciam 
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ainda uma dicotomia entre professores e tutores, que apesar de atuarem no processo de ensino e de 

aprendizagem, a figura dos tutores, mesmo sendo desempenhada por um professor, não se 

configura como docente. Assim, ao perder a dimensão política de seu trabalho docente, o tutor 

também perde as condições de exercer um trabalho numa perspectiva crítica que possibilita o 

desvelar das diferenças e contradições que permeiam as relações sócio educativas e os fundamentos 

que sustentam a dimensão objetiva de seu trabalho. (p.57) [...] precarização do trabalho docente, 

acabam por delegar uma parcela de responsabilidade dessa situação ao processo de naturalização 

da incorporação acrítica da tutoria na EaD, além de sua massificação. Essa questão implica 

apontar a existência de interesses econômicos, ideológicos e políticos que se fazem presentes, 

implicitamente, nos discursos oficiais e no senso comum que enunciam a laboralidade do  tutor 

como não pertencente à docência. (p.57) A expansão espaço-temporal e a crescente complexidade 

do trabalho do professor na EaD, provocam o desdobramento da sua função, que extrapola sua 

atuação individual, pois passa a englobar uma equipe composta por profissionais com distintas 

competências que transformam esse professor, de uma entidade individual para uma entidade 

coletiva (Belloni, 2006). (p.58) No entanto, é preciso ter clareza dessa mudança à luz das concepções 

educacionais emancipatórias e dos propósitos envolvidos em um processo de EaD, caso contrário, 

corre-se o risco de dicotomizar o trabalho do professor e transformar em partes isoladas as 

dimensões que se integram na ação docente: pedagógica, didática e tecnológica (PINTO, 2004). 

(p.58) Assim, cada instituição que desenvolve EaD busca construir seu modelo tutorial a partir de 

seu paradigma filosófico e pedagógico, visando o atendimento das especificidades locais e 

regionais, dos programas dos cursos propostos, incorporando como complemento as ditas novas 

tecnologias, o que, por sua vez, caracteriza e diferencia a figura do tutor nas várias universidades, 

nos diversos modelos teorizados e vivenciados sobre essa nova função docente. As distinções 

resultantes de cada proposta tutorial expressam também diferentes enfoques teóricos que orientam a 

elaboração, gestão e desenvolvimento dos cursos, podendo revelar (ou não) também as 

determinações subjacentes a sua implementação.; 

  

✓ MENDES (2012): (p.113) Neste estudo, a investigação centrou-se apenas nos tutores a distância 

pelo entendimento de que a maior parte das funções previstas no edital é desempenhada pelo tutor a 

distância, ficando o tutor presencial, de acordo com informações levantadas durante a pesquisa, mais 

responsável por tarefas burocráticas e por prestar auxílio no uso dos equipamentos de informática. 

(p.113-114) As entrevistas revelaram uma variedade de características dos trabalhos realizados pelos 

tutores a distância que, em cada curso, podem possuir funções distintas. De acordo com os dados da 

pesquisa, o tutor pode: a) ser responsável por uma disciplina em um ou dois polos; b) ser 

responsável por uma disciplina, mas atender vários polos ao mesmo tempo; c) não ter uma 

disciplina específica e ser responsável por um polo, ou seja, responder por todas as disciplinas que 

são ofertadas; d) atuar em um polo diferente em cada semestre. (p.117) Em relação à organização 

das disciplinas, todos afirmaram que essa função fica com o professor formador. Cabe a esse 

profissional montar a disciplina que é apresentada aos alunos e aos tutores. A responsabilidade 

pela disciplina também é do professor formador. Carlos detalhou qual é a função desse professor: na 

função do professor formador ele organiza essa disciplina, vê os conteúdos que vão ser trabalhados, o tempo que vai gerar 

essa disciplina, as tarefas que vão ser feitas nas disciplinas, como que vai se dar a disciplina. Ele monta a disciplina, põe no 

sistema Moodle, e é a partir dali que eu começo a trabalhar. (p.118) [...] não cabe ao tutor a elaboração e a 

organização das disciplinas. Então, quais são as suas funções na instituição investigada? Carlos 

assim sintetizou a função do tutor: “a minha tarefa é cobrar dos alunos que eles façam a atividade, esclarecer o que 

que são as atividades, e depois avaliar essas atividades”. (p.121) Entende-se que há no EAD uma 

fragmentação do trabalho docente com a inclusão do tutor, que assume algumas tarefas 

“aparentemente mais simples” no processo de ensino. (p.121) Para dizer que sua função é um 

trabalho docente Isaura ilustra com as atividades que realiza: O tutor ele não prepara as aulas, tudo bem, mas 

ele tem todo um acompanhamento, ele tem todo um estudo pra poder auxiliar o aluno da melhor maneira possível, que isso o 

outro professor também faz [...] toda a questão pedagógica tirando o planejamento, tudo isso nós participamos, nós fazemos os 

relatórios, nós fazemos as discussões sobre como o aluno tá desenvolvendo as tarefas, qual o desempenho dele, se ele tá 

melhorando, onde ele tem que melhorar, o que tem que fazer para ser melhorado, então isso aí faz parte, é processo 

pedagógico. (p.121-122) Vera afirmou que o trabalho do tutor é um trabalho docente: “claro, somos nós que 
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praticamente explicamos tudo pros alunos. A gente não tá presencialmente em uma sala de aula, com os alunos sentados ali 

explicando, só que nós explicamos o conteúdo que está ali”. Quando questionada se o trabalho do tutor é um 

trabalho docente, respondeu: “sim, uma maneira diferente de ensinar, mas é um trabalho docente”. (p.122) [...] 

Para Vera, não há qualquer dúvida de que o tutor é um professor, pois os professores pesquisadores, eles 

colocam aquele material ali, só que tudo cabe a nós, né? Eu oriento meus alunos de como eles vão realizar as atividades, eu 

ajudo eles no momento em que surgem as dúvidas, porque nós somos os professores, porque o material já vem pronto, mas é 

nós, conosco que eles conversam, conosco que eles tiram as dúvidas, somos nós que corrigimos as tarefas, então, somos 

professores. (p.122) [...] pela concepção de que no EAD se concretiza uma forma diferente de ensinar 

é que a inserção do tutor, nessa modalidade de ensino, ainda parece gerar certa confusão para os 

profissionais que atuam na área. Os próprios tutores, por verem essa modalidade como nova, 

acreditam que ela ainda está se estruturando e, consequentemente, que a precariedade do seu 

trabalho faz parte desse processo inicial de criação e implantação dos cursos. (p.124) [...] 

precariedade da organização do trabalho no EAD, na instituição pesquisada, tanto pela absoluta 

fragmentação do trabalho quanto pela maior concentração de tarefas e responsabilidades justamente 

naqueles trabalhadores com menor formação e remuneração. (p.124) O discurso de uma formação 

mais flexível e de uma necessária adaptação às novas demandas do trabalho esteve o tempo todo 

presente no estudo, tanto em relação aos tutores quanto em relação aos alunos que frequentam os 

cursos de EAD. Em relação aos tutores, na busca permanente de soluções para as dificuldades que 

enfrentam, em especial, por não terem formação para o trabalho que realizam. Em relação aos 

estudantes, na insistência de que os alunos precisam se adaptar a essa “nova modalidade de ensino” 

e que apenas os mais disciplinados serão bem-sucedidos. Isto é a explícita interiorização do discurso 

do individualismo, cujo sucesso ou fracasso não é produzido socialmente, mas é responsabilidade de 

cada um. 

 

Uma contribuição importante que vale a pena ser colocada em destaque é a 

centralidade do trabalho do professor tutor. Em LOBO (2012): [...] É imprescindível a 

atuação do professor, por ser a “mola mestra” no sentido de mediar, interagir, 

colaborar, compartilhar, conduzir e dirigir as atividades para o desenvolvimento de 

competências cognitivas imprescindíveis ao profissional crítico, reflexivo e criativo. 

(p. 67).  

Uma outra questão que se destaca é a construção dos saberes docentes dos 

professores tutores ser determinada fundamentalmente por suas práticas, ou seja, por 

sua atuação. Na pesquisa de MANOEL (2012): O professor tutor aponta que as 

mudanças induzidas pelas vivências no trabalho, podem determinar alterações nas 

práticas profissionais e também na vida pessoal. Nóvoa (1992) afirma que “é 

impossível separar o eu profissional do eu pessoal”, pois aquilo que temos que fazer 

como profissionais e como pessoas se cruzam. A maneira de ser como pessoa se cruza 

com a maneira de ensinar e o contrário também é verdadeiro. (p.106). Não há 

dissociação entre o pessoal e o profissional, que se relaciona com a perspectiva da 

socialização primária e secundária propostas por Berger & Luckmann (2012) (autores 

em que se apoiam em Dubar) trazem para esta discussão uma perspectiva de análise 

dos processos de socialização e construção social da realidade, identificando a 
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socialização primária e secundária como fatores determinantes nessa compreensão. 

“Na socialização primária não há problema de identificação. Não há escolha dos 

outros significativos. A sociedade apresenta ao candidato à socialização um conjunto 

antecipadamente definido de outros significativos (...)” (BERGER & LUCKMANN, 

2012, p. 180). O mundo, suas formas, práticas e valores pré-existem ao indivíduo e são 

por ele interiorizados. Na socialização secundária dá-se a interiorização de “sub-

mundos” institucionais, cujas extensões e caráter são “(...) determinados pela 

complexidade da divisão do trabalho e a concomitante distribuição social do 

conhecimento”. (BERGER & LUCKMANN, 2012, p. 184-185). Sub-mundos que se 

ampliam, se modificam no tempo e no espaço. 

 Tomando por base tais perspectivas, o professor tutor é um sujeito, fruto de 

toda a socialização de que participou, por exemplo, da família, referências e crenças 

com as quais conviveu e “(...) que ele tem de aceitar como tais, sem possibilidade de 

optar por outro arranjo” (BERGER & LUCKMANN, 2012, p. 180). Essa socialização 

secundária será impactada pelo reconhecimento – do professor tutor, de seu “lugar” 

nesse ambiente virtual. O que não está claramente definido torna-se um impasse, 

afinal, especialmente quando o professor tutor não tem experiência docente e encontra-

se em formação, ao inserir-se num determinado contexto institucional, busca “sentir-se 

um verdadeiro professor”, contudo não se reconhece como tal e nem mesmo percebe 

um reconhecimento pelos seus pares nesse determinado contexto. Paradoxalmente, 

desenvolve atividades de natureza docente, como por exemplo, a mediação dos 

conhecimentos elencados para determinada disciplina. Uma outra pesquisa reitera a 

perspectiva de análise entre a atuação do professor tutor EaD versus o professor na 

modalidade presencial, que segundo MINEIRO (2011): Cabe salientar que o professor 

que atua na EaD em geral advém de uma prática docente presencial, e portanto, pode-

se inferir que a experiência de sala de aula contribui para atuação e prática docente à 

distância. Porém, deve-se levar em consideração as especificidades do ensino. (p.43) 

[...] é expressiva a mudança do trabalho docente desempenhado. (p.58) Na EaD, as 

atribuições que dizem respeito a atuação docente na tutoria esta relacionada a 

diversas tarefas, funções e papéis interligados e exigidos do tutor. (p.43);  [...] as 

características deste espaço, são: comunicação de grupo a grupo (liberdade de 

comunicação direta entre os membros/colegas de grupo sem mediação), 

independência de lugar e tempo (acessibilidade a qualquer hora e lugar) e interação 
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via comunicação mediada por computadores (evidência a comunicação clara de 

ideias sem ruídos e barreiras). (p.58) 

Uma outra discussão importante acerca da polidocência, apareceu em dois 

trabalhos. Em NEVES (2011): A polidocência apresenta dois dados importantes sobre 

o trabalho coletivo na docência virtual: interdependência entre os membros da equipe 

e fragmentação do processo de trabalho. A interdependência perpassa pela 

colaboração, cooperação e sinergia de grupo, devido aos objetivos comuns em torno 

da construção do conhecimento pelo aluno. O outro aspecto relaciona-se à 

fragmentação do trabalho, que apresenta questões perversas, em especial ao docente 

virtual, como a redução da sua autonomia e da noção ampliada sobre o seu trabalho.; 

(p. 134), bem como em TOMAZ (2012): (p.51) [...] conforme Belloni (2006), no 

campo da educação e, particularmente na EaD, passaram a coexistir duas orientações 

teórico-filosóficas: uma delas baseada nos processos “fordistas” de ensino; e outra 

fundamentada em objetivos e estratégias que visam o afastamento do behaviorismo de 

massa em direção a um modelo mais aberto, flexível, humanista e menos tecnocrata. 

Nessa última concepção, o tutor passa a ser concebido como agente participante do 

processo de construção e apropriação de conhecimentos, paradoxalmente inserido 

num processo de hierarquização do trabalho educativo. (p.54) [...] a mediação é 

atividade humana, elemento intrínseco às relações educativas, sendo alcançada pela 

experiência interativa dos sujeitos e potencializada por processos de interlocução. 

(p.56-57) [...] as problemáticas referentes à organização atual do trabalho dos 

professores, decorrente da implantação da UAB, e sobre as condições objetivas desse 

trabalho a que estão submetidos, suas relações de e com o trabalho, a constituição 

desse trabalho, bem como sua consequente intensificação e remuneração. Evidenciam 

ainda uma dicotomia entre professores e tutores, que apesar de atuarem no processo 

de ensino e de aprendizagem, a figura dos tutores, mesmo sendo desempenhada por 

um professor, não se configura como docente. Assim, ao perder a dimensão política de 

seu trabalho docente, o tutor também perde as condições de exercer um trabalho 

numa perspectiva crítica que possibilita o desvelar das diferenças e contradições que 

permeiam as relações sócio educativas e os fundamentos que sustentam a dimensão 

objetiva de seu trabalho. (p.57) podendo ser um mero instrutor, sem necessidade de 

formação na área, afinal está expropriado de seu saber, atuando dessa forma como um 

cumpridor de checklists que comportam datas de entregas de trabalho, pendências 

diversas ou dúvidas de cunho administrativo ou financeiro. Ainda segundo TOMAZ 
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(2012) a [...] precarização do trabalho docente, acabam por delegar uma parcela de 

responsabilidade dessa situação ao processo de naturalização da incorporação 

acrítica da tutoria na EaD, além de sua massificação. Essa questão implica apontar a 

existência de interesses econômicos, ideológicos e políticos que se fazem presentes, 

implicitamente, nos discursos oficiais e no senso comum que enunciam a laboralidade 

do  tutor como não pertencente à docência. (p.57) A expansão espaço-temporal e a 

crescente complexidade do trabalho do professor na EaD, provocam o desdobramento 

da sua função, que extrapola sua atuação individual, pois passa a englobar uma 

equipe composta por profissionais com distintas competências que transformam esse 

professor, de uma entidade individual para uma entidade coletiva (Belloni, 2006). 

(p.58) No entanto, é preciso ter clareza dessa mudança à luz das concepções 

educacionais emancipatórias e dos propósitos envolvidos em um processo de EaD, 

caso contrário, corre-se o risco de dicotomizar o trabalho do professor e transformar 

em partes isoladas as dimensões que se integram na ação docente: pedagógica, 

didática e tecnológica (PINTO, 2004). (p.58) Assim, cada instituição que desenvolve 

EaD busca construir seu modelo tutorial a partir de seu paradigma filosófico e 

pedagógico, visando o atendimento das especificidades locais e regionais, dos 

programas dos cursos propostos, incorporando como complemento as ditas novas 

tecnologias, o que, por sua vez, caracteriza e diferencia a figura do tutor nas várias 

universidades, nos diversos modelos teorizados e vivenciados sobre essa nova função 

docente. As distinções resultantes de cada proposta tutorial expressam também 

diferentes enfoques teóricos que orientam a elaboração, gestão e desenvolvimento dos 

cursos, podendo revelar (ou não) também as determinações subjacentes a sua 

implementação. É curioso buscar a compreensão do que se tornou a formação docente 

no Brasil, atualmente, em um número significativo de instituições. Se por um lado, 

houve um crescente acesso aos cursos de formação docente – as licenciaturas, por 

outro têm-se serveras críticas a esta formação. Por que? Essa formação se amplia, 

especialmente na modalidade a distância, de forma aligeirada, o que corrobora com 

uma forma de controle de determinados grupos e interesses diversos, para uma 

formação alienada e manipulada. Afinal, formação docente, pressupõe discussão 

coletiva e esta não pode estar circunscrita a eventualmente, algumas perguntas em 

alguns fóruns ou chats nos AVAs – Ambientes Virtuais de Aprendizagem, com um 

encontro presencial, quando muito, semanal em pólos de EaD com a participação de 
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“professores” tutores, que estão sobrecarregados de exigências burocráticas e 

consequentemente expropriados do seu fazer pedagógico. 

 Da análise quanto à atuação do professor tutor EaD versus o professor 

presencial, SCHILLER (2011) menciona: “[...] há três funções que devem ser 

assumidas pelos professores tutores: a função orientadora (centrada no âmbito 

afetivo, de atitudes e emoções), a função acadêmica (relacionada aos conteúdos, 

reforço do processo de ensino e aprendizagem) e a função institucional (relativa a 

questões administrativas da instituição). Essa tarefa docente, um pouco diferente da 

educação convencional, exige um grau de especialização.” (p.52) “[...] sobre o 

professor tutor que o diferencia do professor do ensino presencial é a necessidade de 

lidar com as TIC para potencializar e redimensionar o espaço e o tempo. A 

organização do tempo e espaço não é algo muito simples, segundo Corrêa (2007), 

pois exige do professor repensar a lógica de organização dos tempos/espaços próprios 

do ensino presencial, romper com a cultura educacional baseada na presencialidade.” 

(p.52) “[...] sobre o professor coletivo estaria correta, pois ele afirma que a 

fragmentação da figura do professor colabora para transformá-lo em um prestador de 

serviço, aquele que se isenta do processo e executa apenas a “sua parte”, não se 

preocupando com todo o processo de ensino-aprendizagem.” (p.55). 

Já em relação a hierarquização da docência na modalidade a distância nas 

pesquisas de SILVA (2012): (p.37) [...] a origem da hierarquização dos papéis destes 

sujeitos. (p. 37) [...] na LDB uma importante orientação que sinaliza a relação inicial 

do desenvolvimento da docência na modalidade a distância. O artigo 84 da LDB traz 

a seguinte orientação para atuação neste sentido: Art. 84º. Os discentes da educação 

superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, 

exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos. (Brasil, Lei 

9.394/96). (p.37-38) [...] a LDB cria uma margem para a organização da ação da 

tutoria na educação a distância, uma vez que, propõe o aproveitamento discente no 

desenvolvimento da monitoria, ação esta, que representa a estratégia inicial da 

proposta do edital lançado pela SEED/MEC em relação a organização do trabalho 

docente, uma vez que, a exigência inicial feita é apenas a formação superior adequada 

para esta ação sem maiores exigências. (p.39-40) [...] um novo papel do professor 

inserido nesta modalidade como aquele que troca a oratória pela tutoria, deixa de ser 

o expositor para ser um facilitador e ainda, de avaliador passa a ser mediador do 

processo sem, contudo, ser levado em consideração a criação de uma nova categoria 
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específica para atuação na modalidade papel este que concerne com o sugerido para 

o professor no projeto UAB. (p.42-43) [...] há cada vez mais uma exigência na 

formação para atuação do professor-tutor na educação a distância e um 

distanciamento de valores entre esses sujeitos que reitera a questão da hierarquia 

profissional na modalidade desvalorizando assim o docente que se encontra na ponta 

e que efetivamente desenvolve a mediação por receber a denominação de tutor. (p.43-

44) Os referenciais de Qualidade para Educação a distância apresenta uma divisão 

clara e objetiva quando se trata da ação docente e da ação da tutoria envolvida na 

EaD. Segundo o documento, são de responsabilidade da  ação docente: estabelecer 

fundamentos teóricos do projeto, selecionar e preparar todo o conteúdo curricular 

articulado a procedimentos e atividades pedagógicas, identificar os objetos referentes 

a competência cognitiva, habilidades e atitudes, definir bibliografia, videografia, 

iconografia, audiografia, tanto básicas quanto complementares, elaborar o material 

didático para programas a distância, realizar a gestão acadêmica do processo de 

ensino-aprendizagem, em particular, motivar, orientar, acompanhar e avaliar 

estudantes, avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um 

projeto de ensino superior a distância. (p.44) Ainda segundo o referencial, é da 

competência do professor-tutor no desenvolvimento da sua atuação docente: mediar o 

processo pedagógico junto aos estudantes geograficamente distantes, esclarecimento 

de dúvidas por meio dos recursos previstos no projeto pedagógico, promoção de 

espaços de construção coletiva de conhecimento, seleção do material de apoio e 

sustentação teórica dos conteúdos, participação das atividades de aprendizagem junto 

com os docentes. A esta competência, Maia e Mattar (2007) ainda acrescentam a 

coordenação da competência do tempo de acesso ao material e a realização de 

atividades nos prazos previstos, é o chamado papel administrativo organizacional 

exercido pelos professores-tutores em seus respectivos AVEAs [...] (p.45-46) [...] a 

docência se desenvolve apenas no que tange ao planejamento do curso desenvolvido 

pelo que o documento chama de docente (os professores executores das disciplinas), 

ou seja, ambos docente e professor-tutor desenvolvem a docência no processo, porém, 

é estabelecida uma divisão entre a ação docente de organização do processo didático-

pedagógico do curso desenvolvida pelo professor executor da disciplina e da 

condução deste processo desenvolvida pelo professor-tutor. Mas lembrando que a 

formação docente oferecida – licenciatura em Pedagogia, prepara professores, 

especialmente para atuação do primeiro ao quinto ano. Nessa etapa da educação 
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básica, tem-se hoje, uma enorme oferta “mercado” da educação em pacotes, por 

exemplo, o apostilamento vendido por grandes grupos editoriais e/ou educacionais no 

país. Nesse caso, não seriam necessários professores com uma formação sólida, que 

possibilitasse a construção de uma educação emancipadora, seria esta formação, um 

entrave para o interesse desses grupos. Atualmente é possível observar que são 

necessários mais instrutores do que professores. 

Retomar Marin (1990) ajuda, neste momento, a compreender o modelo 

pedagógico/institucional, que se instalou no país, de forma indireta – a EaD 

semipresencial, conectando teorização sobre o ensino / aprendizagem / e sala de aula. 

No que tange à EAD são produtos a serem consumidos e não processos educacionais a 

serem desenvolvidos, pois a observação necessária das salas de aulas virtuais, são 

negligenciadas pelo excessivo número de alunos a serem acompanhados por 

profissionais intitulados como tutores EaD ou tutores online, mantendo na figura do 

professor apenas aquele que gravou a aula apresentada uma vez por semana no pólo 

presencial com acompanhamento do outro profissional intitulado tutor presencial.  
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CAPÍTULO 4 

PESQUISA EMPÍRICA: QUEM SÃO E EM QUE CONTEXTOS 

ATUAM OS PROFESSORES TUTORES 

 

Este Capítulo tem por objetivo explicitar o contexto de realização da pesquisa 

empírica, apresentando, além dos dados coletados, o perfil das 02 instituições de ensino 

superior que aceitaram participar da pesquisa, dentre as 10 (dez) identificadas e 

selecionadas, com base nos critérios apresentados na Introdução desta Tese. 

Os dados coletados e selecionados para este capítulo estão relacionados com o 

perfil dos sujeitos investigados – os 18 professores tutores que responderam ao 

questionário online (Ver Apêndice 1). 

 Assim, os dados aqui apresentados procuram indícios de respostas às seguintes 

questões de pesquisa: 

 Que dizem os documentos norteadores das instituições pesquisadas, quanto a definir e 

organizar a atuação do professor tutor, na modalidade de educação a distância? 

Quem são e em que condições trabalham os professores tutores? 

 

4.1. As Instituições, suas características e propostas para EAD/Curso de Pedagogia 

 

Para traçar o perfil das duas instituições alvos da pesquisa (daqui por diante 

denominadas Universidade 1 e 2) foram utilizados os seguintes documentos: grade 

curricular, regulamento dos cursos e das respectivas instituições, Termo de 

Compromisso UAB/CAPES, comunicação entre alunos, professores e coordenação, 

bem como visita às páginas eletrônicas de cada universidade, além de dados extraídos 

da entrevista com a coordenadora de curso que aceitou participar da entrevista online. 

Inicialmente, identificadas as instituições – duas a serem consideradas; que 

desenvolvem seus cursos de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade EaD com base 

no “modelo” da UAB, que comporta basicamente na estrutura das equipes: professores, 

tutores presenciais e tutores a distância, a distinção entre professor e tutor, já fica 

explícita na apresentação da estrutura da equipe, sendo o tutor a distância, 

destacadamente a figura central, com a responsabilidade pelo processo pedagógico – a  

docência. 
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 Embora a distinção entre professor e tutor seja feita, claro está que este tutor a 

distância é um professor, ainda que não seja reconhecido como tal. O texto da estrutura 

da EaD apresentado pela Universidade 1 o legitima como professor, uma vez que 

“buscar esclarecer dúvidas com a finalidade de enriquecer conhecimento, 

compartilhamento de informações com base em questionamentos e estimular os alunos 

a se posicionarem”, indicam claramente a necessidade de saberes docentes e, 

consequentemente, requerem uma atuação que comporta a mediação de conhecimento. 

Na Universidade 2 a distinção entre professores regentes e tutores a distância / 

tutores presenciais, sugere, pelo menos com base na leitura do documento, que o tutor 

realmente não é um professor. O tutor presencial é necessariamente formado em 

Pedagogia com experiência de ensino, o que implica dizer não necessariamente docente. 

Já os tutores a distância são alunos de pós-graduação da própria universidade, com 

formação na área de Pedagogia. O texto do documento indica claramente que o 

professor regente é aquele “(...) com formação acadêmica na área de educação e 

pertencente ao quadro de professores da universidade, sendo indicado pelo coordenador 

e respaldado pelo colegiado do curso”.  

Apesar de haver uma distinção clara, entre professor regente e professores 

tutores – a distância e presencial, o documento indica que os três desempenham tarefas 

de natureza docente – a palavra mediação foi utilizada repetidas vezes. Outro dado que 

se destaca é o número de 25 alunos sob a responsabilidade do tutor presencial. 

Na entrevista concedida pela coordenadora da Universidade 2, a mesma informa 

ser responsável, como professora regente, por 45 alunos por turma – presencial e a 

distância. 

Os números de alunos apresentados – tanto para o tutor presencial quanto para 

professor regente, são números significativamente baixos para a modalidade a distância, 

visto ser comum verificar números de alunos muito mais altos, por tutor, o que permite 

considerar este um dos pontos-chave do sucesso acadêmico dessa universidade no 

ENADE, por 02 (dois) anos consecutivos. 

A perspectiva de integração da atuação docente pelos três profissionais 

envolvidos diretamente no processo pedagógico (professor regente + tutor a distância + 

tutor presencial), também revela um modelo pedagógico e institucional que tem obtido 

êxito, com destaque para a atuação do professor regente como o grande articulador das 

tutorias. 
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4.2. Quem são os professores tutores, sua formação e perfil profissional  

 

Na Parte I do questionário online (Ver Apêndice 1) enviado aos professores 

tutores participantes da pesquisa – Dados Gerais – dos 18 sujeitos de pesquisa que 

responderam ao questionário tem-se a presença significativa do sexo feminino: 15 

professoras tutoras e 03 professores tutores. 

A faixa etária que concentra o maior número de professores tutores está entre 46 

e 60 anos, com 11 professores tutores. 

A Figura 10, apresentada a seguir, traz esses gráficos. 

 

Figura 10: Dados relativos às variáveis sexo e idade dos tutores 

 

 

 A partir das informações coletadas nesta primeira parte do questionário, tem-se 

uma amostra dos professores tutores participantes – em relação às variáveis sexo e faixa 

etária, que em sua grande maioria são do sexo feminino e na faixa etária entre 46 a 60 

anos. 

Na Parte II do questionário online (Ver Apêndice I) enviado aos professores 

tutores participantes da pesquisa – Formação Acadêmica – foram propostas 09 

questões. O objetivo foi aproximar-se da formação acadêmica do profissional – 

professor tutor, buscando delimitar o perfil acadêmico desse profissional. 

Os dados revelam que 16 professores tutores têm Licenciatura em algum 

curso/formação inicial, e apenas 01 professor tutor apresenta-se com graduação em 

Educação Física, não mencionando se tem a Licenciatura, e 01 outro com o Bacharelado 

em Psicologia, que também não menciona se tem Licenciatura. 

Quando perguntado aos professores tutores quanto ao curso escolhido, destaca-

se a Licenciatura em Pedagogia como o curso de formação inicial, totalizando 10 dos 18 

professores tutores respondentes. Houve 03 respostas concentradas na opção “Outros”: 

Ciências Biológicas, Filosofia e Educação Física. Quanto às outras Licenciaturas, tem-
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se: História, Geografia, Letras, Matemática e 01 professor tutor com o Bacharelado em 

Psicologia. 

A Figura 11 traz os gráficos originados com essas informações. 

 

Figura 11:  Dados relativos ao tipo de curso e formação inicial dos tutores 

 
 

 

 Em relação ao último nível acadêmico, cursado e concluído, aparecem os 

cursos de Mestrado e Doutorado com 06 professores tutores, em cada um desses níveis. 

Há também a identificação de 05 professores tutores com Especializações (Lato Sensu) 

como último nível acadêmico cursado e concluído, onde aparecem os cursos de Ensino 

de Ciências por Investigação, Metodologia do Ensino, Neurociência e Comportamento, 

Design Instrucional/Educacional e Supervisão Escolar. Um professor tutor não 

respondeu. 

 O Doutorado em Educação destaca-se com 05 professores tutores e o Mestrado 

em Educação, aparece com 04 professores tutores em relação aos sujeitos pesquisados. 

 Outro dado importante – 06 professores tutores responderam como “Outros”, 

revelando 01 Doutor em Linguística, 01 Mestre em Geografia, 01 Mestre em Educação 

Matemática e Especializações, tais como: em Ensino de Ciências por Investigação, em 

Supervisão Escolar e em Metodologia do Ensino. 

 A Especialização em Design Instrucional aparece com 02 professores tutores e 

apenas um professor tutor não respondeu, como já mencionado anteriormente. 

A Figura 12 traz essas informações. 
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Figura 12: Dados relativos ao último nível acadêmico/cursado e concluído dos professores 

tutores 

 

 

 

Já em relação à inserção profissional docente na modalidade EaD foi possível 

identificar que 15 professores tutores receberam “Capacitação”, sendo que 13 

professores tutores receberam essa “Capacitação” intitulada como “Capacitação para 

Docência On-line” com carga horária superior a 30 horas. 

Na sequência são apresentadas as Figuras 13 e 14 que trazem essas informações. 

 

 

Figura 13: Dados relativos aos níveis/cursos realizados para inserção profissional dos 

professores tutores 

 

 

  

 
Obs.: Em relação aos totais que aparecem na Figura 13 cabe informar que eles se referem ao 

número de respondentes e não ao número de alternativas por eles assinaladas (23 cursos 

realizados para inserção profissional na modalidade EaD, com 25 cursos identificados). 
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Figura 14: Dados relativos à carga horária da capacitação online para docência realizada pelos 

professores tutores 

 

 
 

Com base nos dados coletados é possível apontar que a formação acadêmica do 

profissional – professor tutor – nestas duas universidades pesquisadas destaca-se pelo 

fato de terem como formação inicial a Licenciatura em Pedagogia – o que revela um 

diferencial dos professores tutores do curso de Pedagogia na modalidade EaD. Outro 

dado que chama a atenção é o fato da metade (50%) dos professores tutores 

investigados serem pós-graduados em nível de Mestrado e Doutorado em Educação, o 

que permite observar que pode ser um dos reforços em relação à qualidade do curso e 

consequente reconhecimento com a nota máxima no ENADE, por dois anos, das 

universidades pesquisadas. 

Na Parte III do questionário online encaminhado aos tutores participantes da 

pesquisa – Experiência Profissional – foram propostas 36 (trinta e seis) questões. O 

objetivo foi aproximar-se da experiência profissional enquanto professor da modalidade 

de educação presencial e a distância, buscando identificar os contornos dessas atuações. 

Das respostas válidas tem-se a totalidade (100%) de professores tutores com 

experiência docente na modalidade presencial. Tal experiência antecede ou é 

concomitante com sua atuação como professor nas duas modalidades de educação: 

presencial e a distância. 

 Da experiência como professor na modalidade presencial destaca-se a Educação 

Superior como nível de ensino, em que os professores tutores mais atuaram, 

representando 10 professores tutores. 

 Já em relação ao número de anos de experiência docente – modalidade 

presencial nos níveis elencados, na Educação Básica 10 professores tutores apontaram 
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essa experiência, com mais de 5 anos de trabalho desenvolvido. Em contrapartida o 

maior número de respostas válidas que apontaram o nível de ensino Educação Superior 

como a experiência docente concomitante ou anterior à atuação como professor tutor na 

modalidade a distância, apenas 6 têm experiência superior a 5 anos.  

As demais respostas sinalizam uma experiência que pode ser categorizada como 

iniciante, visto que a concentração do tempo de experiência oscila entre 1 e no máximo 

3 anos dessa atuação de professores no ensino superior na modalidade presencial. 

 Vale lembrar que nesta questão era possível ao professor tutor responder sua 

experiência na educação básica e na educação superior, em conjunto, por esse motivo 

tem-se 22 respostas de 18 sujeitos de pesquisa. 

 Uma observação importante que pode ser extraída dos dados coletados, em 

relação à experiência profissional dos professores tutores, é que mesmo a maioria dos 

professores tutores não tendo experiência consistente no ensino superior, na modalidade 

presencial, indicaram ter experiência na educação básica, nesta mesma modalidade, o 

que pode contribuir substancialmente para as discussões no AVA – Ambiente Virtual de 

Aprendizagem em relação ao enriquecimento da prática. 

A Figura 15, a seguir, apresenta essas informações. 

 

Figura 15: Dados relativos à experiência docente na modalidade presencial e número de anos 

dessa experiência/professores tutores na educação básica/educação superior 
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 Em relação à experiência profissional na modalidade a distância – dos 18 

professores tutores entrevistados, 8 indicam ter acima de 5 anos de experiência e 13 

associam esta experiência a cursos de graduação. 

 A Figura 16 reune essas informações. 

 

Figura 16: Dados relativos ao tempo de experiência dos professores tutores na modalidade EaD 
 

 
 

Obs.: Em relação ao total que aparece na Figura 16 quanto a identificação do nível de ensino no 

qual o professor tutor atuou na modalidade EaD, cabe informar que ele se refere ao número de 

respondentes e não ao número de alternativas por eles assinaladas (25 respostas aos níveis de 

ensino identificados). 

 

 Dois dados importantes foram identificados na próxima figura – Figura 17 –  

quais sejam: a relação contratual e a nomenclatura do cargo.  

No que tange à relação contratual a maioria significativa dos professores 

tutores (16 deles) indica a condição de “Bolsista UAB/CAPES”. Destacam-se 02 

professores tutores que afirmaram terem sido contratados por meio de “Contrato de 

Prestação de Serviços/Prazo Determinado (Pessoa Física)”. 

No que se refere à nomenclatura do cargo, a Figura 17 traz dados interessantes, 

tendo em vista que 7 sujeitos de pesquisa indicam a nomenclatura Professor Tutor e 

outros 7 se identificam como Tutor EaD. Há também 03 sujeitos de pesquisa que 

indicam a nomenclatura Professor EaD e 4 sujeitos de pesquisa para “Outros”, 

incluindo aí a nomenclatura Professor Formador.  

Observa-se que todas essas possibilidades de relações contratuais e de 

nomenclaturas de cargo estão presentes no modelo de EaD da UAB. 

A Figura 17 traz as informações relativas a esse aspecto específico. 
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Figura 17: Dados discriminando a relação contratual na primeira experiência dos professores 

tutores e as respectivas nomenclaturas existentes nos contratos de trabalho como profissionais 

na modalidade EaD 

 

 

 

Obs.: Em relação ao total que aparece na Figura 17 quanto a nomenclatura funcional/relações 

contratuais como professor tutor na modalidade EaD, cabe informar que ele se refere ao número 

de respondentes e não ao número de alternativas por eles assinaladas (21 respostas às 

nomenclaturas funcionais identificadas). 

 

 

 Da experiência profissional, como professor tutor na modalidade a 

distância, 7 professores tutores afirmam que desenvolvem seu trabalho com uma carga-

horária de 20 horas a distância e 10 horas presenciais/semanalmente. Também se 

destacam 6 professores tutores que atuam totalmente a distância com uma carga horária 

de 20 horas/semanais. Outro fato que se destaca é o número de 5 professores tutores, 

responderem como “Outros” identificando: 20 horas/semanais presenciais (polo), 20 
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horas/semanais presenciais e a distância, 8 horas/presenciais, Bolsista REUNI48 e 

Contrato com o FUNDEB49. 

 O fato de 16 professores tutores indicarem ser contratados por meio da Bolsa 

UAB/CAPES não significa dizer que são contratados de forma a seguir um modelo 

comum de contratos a todas as instituições. 

Segue a Figura 18 com essas informações. 

 

Figura 18: Dados relativos à carga horária definida no contrato de trabalho dos professores 

tutores na EaD 

 

 

Obs.: Em relação ao total que aparece na Figura 18 quanto a carga-horária de trabalho, cabe 

informar que ele se refere ao número de respondentes e não ao número de alternativas por eles 

assinaladas (22 respostas às cargas-horárias identificadas). 

 

 

Quanto à formação continuada dos professores tutores atuantes na 

modalidade a distância, 17 professores tutores, indicam que tiveram oportunidade de 

dar continuidade à formação. 

A Figura 19 traz as informações a esse respeito e sobre o tipo de 

formação/capacitação realizada. 

 

                                                 
48 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) 
49 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – Fundeb 
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Figura 19: Dados relativos às formações/capacitações recebidas pelos professores tutores e os 

respectivos tipos 

 

 
 
Obs.: Em relação ao total que aparece na Figura 19 quanto ao tipo/especificação da formação 

ou capacitação recebida pelo professor tutor para atuar na modalidade EaD, cabe informar que 

ele se refere ao número de respondentes e não ao número de alternativas por eles assinaladas (22 

respostas às alternativas elencadas). 

 

 Da formação ou capacitação dos professores tutores – 7 sujeitos de pesquisa 

informam que tiveram Formação Presencial e 7 sujeitos de pesquisa tiveram Formação 

Presencial e Capacitação a Distância. Há ainda 02 sujeitos de pesquisa que informam 

terem “Outro” tipo de formação ou capacitação, tais como: Semanas de capacitação e 

reuniões mensais de equipe e Treinamento para conhecer o ambiente e o curso onde 

iria atuar.  

A carga-horária das formações ou capacitações foi bastante diversa, o que não 

possibilitou a elaboração de um gráfico claro e preciso. O que se pode ressaltar é que 

algumas respostas indicam cargas-horárias de: 4h, 8h, 10h, 12h até 60h na modalidade 

presencial, e até 400h na modalidade a distância. 

 Em relação ao que aprenderam nos cursos de formação e capacitação – 16 

sujeitos de pesquisa se referem a conhecimentos relacionados à relação professor/aluno 

em EaD e Conhecimentos Técnicos sobre AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Além disso, 13 dos 18 respondentes acrescentam que aprenderam Conhecimentos 

Pedagógicos e 6 se referem à aprendizagem de Informações Institucionais. Quanto às 

Informações Administrativas 5 sujeitos de pesquisa indicam como aprendizados e 3 

sujeitos de pesquisa das respostas válidas, informam “Outros” aprendizados, mas não 

identificam quais foram. 

A Figura 20 traz a tabela com a respectiva informação. 
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Figura 20: Dados relativos ao tipo de conhecimento adquirido na formação realizada para atuar 

como professores tutores na EaD 

 

 

 

Obs.: Em relação ao total que aparece na Figura 20 quanto aos aprendizados alcançados no 

curso de formação ou capacitação pelo professor tutor, cabe informar que ele se refere ao 

número de respondentes e não ao número de alternativas por eles assinaladas (61 respostas aos 

aprendizados elencados). 

 

 Quando perguntados acerca da sua participação em discussões sobre o curso, 

14 dos 18 professores tutores respondentes informam que participam de discussões com 

outros professores tutores do curso, e 10 professores tutores afirmam que participam 

das discussões com o professor autor e com a coordenação do curso. Apenas 4 

professores tutores responderam que participam de reuniões/discussões com o 

profissional Design Instrucional/Educacional, bem como de discussões acerca de 

melhorias em relação ao curso. 

A Figura 21 traz essas informações. 

 

 

Figura 21: Dados relativos à participação dos professores tutores em discussões sobre o curso 

nos quais atuam na EaD 

 

 
 

Obs.: Em relação ao total que aparece na Figura 21 quanto a participação do professor tutor em 

discussões acerca do curso no qual atua, cabe informar que ele se refere ao número de 
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respondentes e não ao número de alternativas por eles assinaladas (30 respostas relacionadas às 

participações elencadas). 

 

 Da quantidade de disciplinas/conteúdos, sob a responsabilidade dos 

professores tutores – 10 sujeitos de pesquisa responderam que têm mais de 4 (quatro) 

disciplinas, por semestre/ano. Quanto ao número de alunos que acompanham por 

disciplina/conteúdo, 6 sujeitos de pesquisa responderam que têm de 31 a 40 alunos e 3 

sujeitos de pesquisa responderam que têm mais de 50 (cinquenta) alunos por 

disciplina/conteúdo sob sua responsabilidade. 

A Figura 22 traz as informações correspondentes a esses aspectos. 

 

Figura 22: Dados relativos ao número de disciplinas pelas quais são responsáveis os 

professores tutores e ao número de alunos que acompanham por disciplina, na modalidade EaD 

 

 
 
 
 

Quanto à experiência em relação às disciplinas/conteúdos sob sua 

responsabilidade, tanto no que se refere à formação, quando em relação à prática 

docente/atuação profissional – dos professores tutores, 11 sujeitos responderam que têm 

experiência e 6 responderam que têm experiência em parte. Daqueles que responderam 

em parte, vale pôr em destaque aqui as seguintes respostas:  

Primeiro minha formação na graduação e mestrado, depois fui adquirindo ao longo do 

curso com muito estudo, leituras e formação oferecida pela coordenação.  

A experiência de formação de mestrado e doutorado tem me permitido fazer uma boa 

discussão acerca dos conteúdos de parte das disciplinas do curso de Pedagogia, visando 

uma atuação que favoreça ao aprendizado dos estudantes. Além disso, como trabalhamos 

com os textos básicos de uma coleção especificamente desenvolvida para a EAD, facilita 

a organização do trabalho a ser desenvolvido junto aos estudantes. 

Língua portuguesa, Psicologia da Educação, Conteúdos relacionados à docência 

especificidades da ação docente, Geografia, História.  
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Língua portuguesa: minha experiência perpassa pelas áreas das linguagens, artes e suas 

tecnologias. (leitura/leitura literária/interpretação/produção de textos e práticas 

relacionadas como: elaboração de projetos, orientação de escrita de monografia... etc. 

Sou historiadora, lecionei por 21 anos em escola pública, na qual convivi com 

professoras do 1º ciclo e acompanhava suas discussões e perspectivas pedagógicas. 

Recebia estagiários de História e Pedagogia.  Participo do Laboratório de Estudos e 

Pesquisas em Ensino de História [...], onde fazemos formação de professores. 

Minha experiência em algumas disciplinas era devido a minha formação inicial. Mesmo 

sendo Pedagoga foi necessário estudar muito para ser professora tutora de tantos 

conteúdos diferentes. 

A Figura 23, a seguir, reúne essas informações. 

 

Figura 23: Dados relativos à experiência anterior dos professores tutores na/s disciplina/s ou 

conteúdo/s com os quais atuam/atuaram na modalidade EaD 

 

 
 

 Quando foi perguntado aos professores tutores acerca do tempo de sua 

experiência na disciplina/s ou conteúdo/s com os quais atuam/atuaram na 

modalidade EaD, os resultados revelam que apenas 07 sujeitos de pesquisa têm mais 

de 61 meses de experiência docente na/s disciplina/s ou conteúdo/s nesta modalidade. 

Destaca-se que no tempo de experiência entre 13 e 24 meses aparecem 03 sujeitos de 

pesquisa como também o mesmo percentual, para experiência entre 37 e 48 meses. 

A Figura 24 traz essas informações. 
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Figura 24: Dados relativos ao tempo de experiência anterior dos professores tutores na/s 

disciplina/s ou conteúdo/s com os quais atuam/atuaram na modalidade EaD 

 

 

 

 

 Em relação à vinculação da experiência docente na modalidade EaD estar 

associada à esfera pública ou privada, é possível observar que 17 dos 18 professores 

tutores respondentes ao questionário têm experiência na instituição pública e apenas 01 

professor tutor em ambas instituições – pública e privada. 

A Figura 25, a seguir, apresenta essas informações. 

 

Figura 25: Dados relativos ao tipo de instituição em que têm experiência como professores 

tutores na EaD 

 
  

Buscando compreender as relações que são estabelecidas entre os professores tutores 

e outros profissionais que atuam nos cursos foi possível apurar que 13 professores 

tutores mantêm contatos frequentes com os outros professores tutores, 6 professores 

tutores mantêm contato frequente apenas com os professores tutores do curso em que 

atuam e 11 professores tutores informam que mantêm contato com frequência com os 

coordenadores de curso. Um dado expressivo a considerar é que 12 professores tutores 

afirmam manter contato com frequência com os professores tutores presenciais, o que 

pode ensejar que a qualidade do processo educacional tem relação direta com essa 
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variável, afinal são professores do mesmo curso, conversando sobre os mesmos alunos e 

suas potencialidades e dificuldades. 

A Figura 26 apresenta essas informações. 

 

Figura 26: Dados relativos ao número de profissionais com os quais os professores tutores 

mantêm contato na instituição em que atuam na EaD 

 

 
 
Obs.: Em relação ao total que aparece na Figura 26 quanto aos profissionais que o professor 

tutor mantém relações na modalidade EaD, cabe informar que ele se refere ao número de 

respondentes e não ao número de alternativas por eles assinaladas (48 respostas às alternativas 

elencadas). 

 

 

 Para entender a prática do professor tutor buscou-se identificar as atividades 

desempenhadas por esse profissional. Os fóruns, que são atividades que envolvem 

fundamentalmente domínio do conteúdo e estabelecimento de relações com outros 

conteúdos, sejam síncronos ou assíncronos, destacam-se na prática do professor tutor, 

indicados por 17 dos 18 professores tutores que responderam ao questionário. A 

elaboração de atividades individuais também é igualmente destacada, visto ter sido 

indicada por 17 professores tutores. Mediação de atividades em grupos, presenciais ou a 

distância, apresentaram um alto índice de frequência, bem como correção de provas, 

tendo essas duas atividades identificadas por 16 professores tutores. Outro dado 

importante é a participação em chats pelo professor tutor que reforça a necessidade de 

domínio de conteúdo e relações com o mesmo, para interagir com os alunos, além de 

considerar que essa interação se dá de forma síncrona, ou seja, online, no momento que 

todos – alunos e professores – estão conectados concomitantemente. Foi possível 

observar que 12 professores tutores assinalam a realização dessa atividade. 

 Quanto às respostas Outros – 4 professores tutores identificaram as seguintes 

atividades (respostas):  
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Acompanhamento da vida acadêmica do cursista no polo presencial. Correção 

de relatórios de estágio. Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso; 

Orientação de TCCs, orientação de estágio; 

Diários reflexivos/ relatórios reflexivos; 

Orientação de estágios e de pesquisa para escrita de TCC; e 

Criação de Wiki, Glossário, Enquetes, Design do AVA, Chamadas, etc. 

 

Ou seja, todas são atividades que caracterizam o fazer docente independente da 

modalidade a distancia ou presencial. 

A Figura 27 apresenta essas informações. 

 

Figura 27: Dados relativos às atividades desempenhadas como professores tutores na 

modalidade EaD 

 

 
 
Obs.: Em relação ao total que aparece na Figura 27 quanto às atividades desempenhadas pelo 

professor tutor na modalidade EaD, cabe informar que ele se refere ao número de respondentes 

e não ao número de alternativas por eles assinaladas (104 respostas ao elenco de atividades 

desempenhadas). 

 

 Quando foi perguntado aos professores tutores como aprenderam atuar na 

prática (docência) online, todos os 18 professores tutores responderam que essa 

aprendizagem ocorreu por meio das capacitações que as próprias universidades 

ofertaram. Contudo a pergunta possibilitou identificar mais que uma resposta, então 13 

professores tutores consideraram que aprenderam também conversando com seus 

colegas de trabalho – outros professores tutores. Já 9 sujeitos de pesquisa consideraram 

que o fato de terem experiência na educação na modalidade presencial também 

colaborou para desenvolver suas respectivas práticas na modalidade a distância. 
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A Figura 28 reúne essas informações. 

 

Figura 28: Dados relativos a como os professores tutores aprenderam a atuar na docência 

online 

 

 
 

Obs.: Em relação ao total que aparece na Figura 28 quanto ao aprendizado da docência online 

pelo professor tutor na modalidade EaD, cabe informar que ele se refere ao número de 

respondentes e não ao número de alternativas por eles assinaladas (70 respostas às alternativas 

elencadas). 

 
 

Buscando compreender se as instituições incentivam o compartilhamento de 

saberes/conhecimentos, pelos próprios professores tutores, foi possível observar que 

16 professores tutores responderam que sim, são incentivados. Também afirmaram que 

existem meios, disponibilizados nas instituições, para facilitar e estimular esse 

compartilhamento. Foram indicadas por 14 professores tutores as reuniões pedagógicas 

presenciais como a forma mais utilizada para o compartilhamento de saberes 

produzidos pelos professores tutores. 

A Figura 29 traz as respectivas informações. 
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Figura 29: Dados relativos a incentivos, por parte das instituições, para troca de conhecimentos 

entre os professores tutores com outros professores tutores, bem como os meios disponíveis. 

 

 

 

Obs.: Em relação ao total que aparece na Figura 29 quanto às formas disponibilizadas de 

compartilhamento de saberes pelo professor tutor na modalidade EaD, cabe informar que ele se 

refere ao número de respondentes e não ao número de alternativas por eles assinaladas (47 

respostas às alternativas elencadas). 

 

 Quando perguntado aos professores tutores, sobre a identificação do modelo de 

EaD, que a instituição na qual eles trabalham ofertava – 6 professores tutores 

identificaram: Totalmente a distância, com a participação de Professores(as) 

Tutores(as) em EaD, Professores Tutores(as) Presenciais e Professores(as) 

Autores(as), que além de elaborarem as respectivas apostilas, ministram aula uma vez 

por semana, via satélite. Mas 8 professores tutores identificaram como Outros, onde foi 

possível observar as seguintes respostas: 

Semipresencial, com a participação de Professores (as) Tutores (as) 

(Presenciais e a Distância). A equipe que elabora as apostilas não são os 

Professores Formadores, àqueles que são contratados para serem os 

responsáveis pelo curso na área pedagógica; 

Semipresencial, há encontro mensal com os alunos. Há participação do Tutor 

Formador, Tutor a Distância e Tutor Presencial; 

Semipresencial, com participação de Professores Formadores presenciais, com 

tutores a distância e tutores presenciais, com equipe responsável pela 

elaboração das provas presenciais; 

Totalmente a distância, com a participação de Professores(as) Tutores(as) em 

EaD, Professores Tutores(as) Presenciais e Professores(as) Autores(as), que 

além de elaborarem as respectivas apostilas, ministram aula no ambiente virtual 

moodle. Quando há necessidade tb existem encontros presenciais no polo, 

especialmente as turmas de estágio; 

Não temos contato com professores autores; 
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Semipresencial, com a participação de Professores(as) Tutores(as) Presenciais e 

Professores(as) Autores(as); 

Cursos e percursos acadêmicos promovidos pela Universidade; e 

Semipresencial. Aulas 1 vez por mês no caso da UAB. 

É interessante observar que dada as possibilidades de respostas à pergunta acerca 

da identificação do modelo de EaD desenvolvido pela universidade em que o professor 

tutor atua, alguns não optaram por utilizar as alternativas oferecidas no questionário, 

embora em algumas respostas dadas como “Outros”, fosse possível observar que seriam 

facilmente respondidas por uma das alternativas que foram dispostas. 

 

A Figura 30 apresenta essas informações. 

 

Figura 30: Dados relativos à indicação da estrutura/modelo de EaD da instituição em que atuam 

os professores tutores 

 

 
 

 Em relação à remuneração do trabalho como professor tutor, 18 professores 

tutores responderam que não se consideram bem remunerados, bem como 16 

professores tutores informam que são remunerados por mês, destacando esta forma de 

remuneração em detrimento da remuneração por hora ou por turma, como também 

comumente acontece. 

Segue a Figura 31 com essas informações. 

 

 

 

 

 



145 

 

 

Figura 31: Dados relativos à remuneração, frequência/base de pagamento e valor recebido 

informados pelos professores tutores  

 

 

 De todo esse conjunto de informações sobre os professores tutores é possível, 

neste momento traçar o seguinte perfil dos mesmos: são mulheres; acima de 40 anos; 

com licenciatura (alguns com Mestrado e Doutorado); realizam capacitação para 

docência na EaD com conhecimentos voltados especialmente para a relação 

professor/aluno e para compreensão técnica do AVA - Ambiente Virtual de 

Aprendizagem;  têm mais de 3 anos experiência docente na educação básica e no ensino 

superior presencial; são bolsistas sem vínculo empregatício com a universidade; em 

geral com carga horária de 20 horas semanais; consideram-se (e, de fato o são) mal 

remunerados, mas se submetem às condições oferecidas para se manterem nos 

programas; mantêm contato e participam de reuniões com outros tutores, com o 

professor autor e o coordenador; são responsáveis por várias disciplinas com mais de 40 

alunos cada uma; os fóruns, atividades individuais, correções de provas, mediação das 

atividades em grupo e chats são as atividades que mais realizam; são unânimes em 
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afirmar que aprenderam a atuar na EaD nas capacitações oferecidas pela universidade, 

embora alguns citem também o contato com outros colegas tutores. 

 Diante desse perfil, vale salientar que a docência na EaD, na visão dos tutores 

exige nova aprendizagem, que não é dada pela formação inicial, mas na prática e em 

contato com os demais profissionais envolvidos. Embora tenham experiência na 

docência presencial, ela por si só não é suficiente para o trabalho na docência virtual. 

Nas palavras de Lima e Mill (2013, p. 34), os docentes da EaD “(...) precisam 

reaprender ou ressignificar seus saberes docentes da educação presencial”, ou seja, 

precisam “(...), (re)aprender com a prática na EaD, o que pode trazer um grande estresse 

para professores que já se consagraram na modalidade presencial”. 

 Autores como Shulman (1987, 2004), que estudam a docência presencial, 

afirmam que o aprendizado da docência se dá na formação e também no exercício 

profissional, mas os depoimentos dos professores tutores, sujeitos desta pesquisa, e os 

estudos de outros autores como Lima e Mill (2013), por exemplo, mostram que a 

docência na EaD representa uma (re)aprendizagem para os docentes dessa modalidade 

de ensino. 

Essa (re)aprendizagem, por exemplo, está diretamente relacionada com a 

necessária diferenciação na forma de apresentar e tratar um conteúdo ou tema, o que 

comumente é chamado de mediação pedagógica. A mediação – sendo essa a “ponte”, 

como menciona Masseto (2008, p. 144) “(...) não uma ponte estática, mas uma ponte 

“rolante”, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos.”; 

revela a singularidade do professor tutor que se encontra na forma como desenvolve a 

docência – o que pode ser identificada como uma característica do trabalho docente na 

modalidade EaD. 

 O desenvolvimento profissional na EaD está intrinsecamente relacionado com 

os respectivos contextos institucionais, nos quais os professores tutores estão inseridos, 

ou seja, conforme aponta Tardif, Lessard & Gauthier (1998, p. 11), a noção de 

construção social coloca as profissões numa realidade sóciohistórica, mas por outro 

lado, não os reduz ao determinismo, que para os respectivos autores significa “leis da 

história”, “forças sociais”, “tendências históricas”, “mecanismos objetivos”, está 

pondo em destaque a ação dos atores sociais que, independentemente de estarem 

inseridos em contextos pré-determinados, movimentam-se, atuam e modificam o 

ambiente, tornando-o assim distinto de outros. 
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Segundo, Vaillant e Marcelo (2012, p. 63), é destacada dois tipos de formações – 

formal e informal, para o desenvolvimento profissional docente. Na modalidade EaD 

aparece preponderantemente – a formação informal, como forma de analisar a docência 

na EaD, que é permeada por todas as experiências, sejam elas: enquanto aluno, 

enquanto professor, mas sobretudo, enquanto observador de seus pares e implica em 

reconhecer a precarização dessa formação. Afinal, ao partimos do pressuposto em que 

os contextos institucionais delimitam os contornos da atuação do professor tutor, 

inicialmente se colocam duas questões: a) quem serão os pares dos professores tutores? 

b) o que e como irão compartilhar os conhecimentos desenvolvidos no interior dos 

ambientes AVAs? 

Nas licenciaturas não são incluídos saberes da modalidade (EaD), o que 

corrobora para a expropriação da atuação do professor como professor tutor, reforçando 

a precarização desse trabalho, reduzindo-lhe a uma atuação hierarquizada, de menor 

valor, simplesmente tutor ou um mero instrutor. 

          A identidade do professor tutor se constrói de forma peculiar, atrelada ao espaço-

tempo identitário, conforme menciona Dubar (1997), sendo o percurso social de 

formação e profissional determinantes para a construção dessa identidade. Levando em 

conta os diferentes modelos de educação a distância e os respectivos contextos 

institucionais, que impactam frontalmente na apropriação e expropriação dos saberes do 

professor tutor –  em sua atividade docente, estes – modelos e contextos institucionais, 

não colaboram para uma compreensão clara da identidade docente do professor na EaD. 

Berger & Luckmann (2012) reforçam a importância de ser analisado o percurso 

profissional quando mencionam a socialização secundária – como fator determinante 

para essa compreensão. Na socialização secundária dá-se a interiorização de “sub-

mundos” institucionais, cujas extensões e caráter são “(...) determinados pela 

complexidade da divisão do trabalho e a concomitante distribuição social do 

conhecimento”. (BERGER & LUCKMANN, 2012, p. 184-185). Sub-mundos que se 

ampliam, se modificam no tempo e no espaço. 

Por fim, importante destacar o modelo pedagógico/institucional, que se instalou 

no país de forma indireta – EaD semipresencial, em que é possível verificar uma relação 

contraditória ao que aponta Marin (1990, p. 46), quando destaca a importância da “(...) 

correlação entre a teorização sobre o ensino em sua relação com a aprendizagem e os 

fatos observáveis na sala de aula”, afinal o que se observa de forma significativa, dadas 

as condições de desenvolvimento dos cursos na modalidade a distância é que a 
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educação é vendida, simplesmente como produto a ser consumido e para tanto 

apresenta-se o CDC – Código de Defesa do Consumidor, para mediar as relações, que 

fundamentalmente são de cunho pedagógico, mas que podem ser compreendidas a partir 

desse ponto de vista, quando se verifica, por exemplo, que não há a observação 

sistemática das salas de aulas virtuais, negligenciadas pelo excessivo número de alunos 

a serem acompanhados por profissionais intitulados simplesmente como tutores EaD ou 

tutores online, entre outras tantas denominações.  

 

4.3 O perfil social e profissional e a visão expressa pela coordenadora entrevistada  

 

 A primeira parte dos dados aqui apresentados relaciona-se às questões da 

entrevista online com a coordenadora que aceitou o convite para participar da entrevista 

(Ver Apêndice 2), relacionadas a aspectos específicos que permitem compor o perfil 

pessoal dessa profissional. A segunda parte diz respeito à formação e percurso 

profissional da coordenadora, que é ou foi professora tutora e a terceira e última parte 

privilegiou aspectos da modalidade de educação a distância.  

Apenas uma das coordenadoras se dispôs a participar da pesquisa. O processo de 

agendamento da entrevista foi bastante complicado, pela justificativa da coordenadora 

ligada à agenda bastante concorrida e ao acúmulo de funções. Das 30 (trinta) questões, 

27 (vinte e sete) foram respondidas e 03 (três) não o foram. 

 É interessante identificar as questões que foram deixadas sem resposta: a 

primeira acerca da identificação do modelo de EaD, no qual estava atuando, a segunda 

relacionada com a identificação dos saberes docentes do professor tutor – objeto desta 

pesquisa, e a terceira referia-se à pergunta relativa a algo a acrescentar. Ou seja, a 

coordenadora entrevistada não respondeu exatamente as duas questões-chaves desta 

pesquisa – o que indica a importância da pesquisa nessa temática – bastante nebulosa 

ainda, para os próprios profissionais da área. 

 Em relação à identificação pessoal a entrevista revela uma profissional de 51 

anos e do sexo feminino. 

Quanto à formação e percurso profissional a Coordenadora informa que 

iniciou sua formação em nível médio no curso de Assistente de administração, no 

período diurno, em 1984, numa escola pública. Em relação ao ensino superior, cursou a 

Licenciatura em Pedagogia, concluída em 1988, no período diurno e a pós-graduação 

lato sensu – curso de Psicopedagogia, concluído em 1999, realizado aos finais de 
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semana. Essas duas formações desenvolvidas em uma mesma instituição pública e 

federal. Quanto à pós-graduação stricto sensu também foram concluídos Mestrado e 

Doutorado em Educação, desenvolvidos na mesma instituição pública e federal das 

formações anteriores, sendo o primeiro em 2004 e o segundo em 2007. 

Em relação ao percurso profissional especificamente ao tempo total de 

experiência no magistério, a Coordenadora informa ter 28 anos de vida profissional. Na 

modalidade presencial, sua experiência é de 20 anos e na modalidade a distância de 9 

anos.  

 A partir desse momento, para apresentação dos dados coletados nesta etapa do 

questionário – percurso profissional – será dada a continuidade com a inserção, na 

íntegra, das respostas dadas pela Coordenadora às perguntas abertas. 

 São elas: 

➢ A opção pela EaD: 

Fiz concurso para atuar na educação a distância.  

 
➢ Percepção atual dessa escolha: 

Sou realizada com o que faço e acredito que, caso voltasse no tempo, talvez escolhesse ser professora, 

novamente. Apesar da falta de reconhecimento da profissão, que desestimula, não chego a desanimar. 

Sou uma entusiasta. Acredito na utopia e na esperança de poder fazer algo melhor, de transformar 

pessoas pela educação. Gosto do contato com os alunos, das trocas, de acompanhar as mudanças. Ser 

socialmente reconhecida é difícil numa sociedade que trata a educação como um aspecto de “segunda 

categoria”. Atualmente, não acredito no reconhecido social da profissão docente. Os professores sofrem 

pela desvalorização profissional, com baixos salários, ambientes de trabalho inadequados, carga horária 

excessiva, dentre outros aspectos que interferem diretamente na sua atuação e reconhecimento. Acredito 

na busca por melhores condições de trabalho e pela dignidade de se assumir professor. Abro um 

parêntese para tratar especificamente da docência na EaD. No âmbito dessa modalidade, o professor 

enfrenta maiores desafios, pois o descrédito da educação a distância, impacta diretamente na docência. 

Assim, percebo que paira no imaginário social, que quem atua na EaD não precisa ter muito 

conhecimento, como também, não “ensina”. É como se a modalidade fosse algo menor, assim como 

seus professores.   

 

➢ Experiência na EaD: 

A minha experiência na EaD sempre foi na universidade pública. 

 

➢ Preparo para o trabalho na EaD 
A formação inicial foi e é muito importante para atuação docente, considerando que é a primeira etapa 

de uma longa jornada na perspectiva do desenvolvimento profissional. No meu caso, cumpriu seu papel, 

mas não preparou para EaD. Na época nem se tratava/falava sobre a educação a distância. A prática só 

é útil se for reflexiva e tiver como subsídio os aportes teóricos. Reconheço a proeminência da 

experiência, ou seja, os saberes experienciais compõem o núcleo dos saberes docentes. Contudo, 

sozinhos, não transformam/formam para a docência.  

 
A formação trouxe os conhecimentos pedagógicos, disciplinas e curriculares necessários à atuação 

docente. Nessa perspectiva, possibilitou sistematizar e aprofundar saberes relativos ao ato de ensinar e 

aprender, além de compreender, pelo ponto de vista da docência, como se estrutura e se desenvolve a 

prática pedagógica, haja vista que antes da formação, meu conhecimento, em relação à organização da 

sala de aula e do ensino, era do ponto de vista do aluno/estudante. Desse modo, a formação teve/tem um 

papel essencial na minha prática docente, tanto no ensino básico, como na graduação. Posso citar dois 
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aspectos importantes que a formação contribuiu para enfrentar os desafios da docência na EaD:  a) a 

compreensão em relação a como o sujeito aprende, que intervenientes, relações, interações estão 

envolvidos no ato de aprender e como o sujeito se relaciona com o objeto do conhecimento; b) aspectos 

relativos a sistematização do processo educativo, principalmente no que concerne ao planejamento 

didático. Na EaD é fundamental a organização, a clareza na comunicação e a proatividade, tendo em 

vista dinamizar o processo de ensino e envolver os estudantes na dinâmica própria da modalidade. 

 

➢ O que a prática proporcionou 

A transformação da prática em experiência me possibilitou compreender/reafirmar que a docência tem 

como aspecto central os seres humanos, que possuem singularidades e especificidades distintas, sendo o 

afetivo o motor que rege seus saberes e fazeres. Além do mais, o contexto em que está inserido o aluno 

exerce grande influência na sua forma de ver, pensar e agir, que apesar de não ser determinante, 

interfere no seu desenvolvimento. A prática sem a formação é vazia. A formação é o elemento chave para 

compreender as atribuições docentes, como p. ex., a gestão da sala de aula, que envolve aspectos 

relacionados as metodologias, a estruturação do ambiente, a definição de conteúdos. A formação 

contribui para pensar/iluminar a prática, ou seja, os estudos proporcionados pela formação auxiliam na 

compreensão do saber/fazer docente. 

 

➢ Mudanças na visão sobre a profissão 

Continuo com a esperança da utopia de Paulo Freire, acreditando que a educação é a saída, apesar de a 

realidade atual nos deixar desmotivados e menos “crentes”. Atualmente, se quer tudo muito rápido e 

aligeirado, o que não condiz com uma boa formação.  

 

➢ Em que a EaD mudou sua identidade profissional 
A identidade docente se constrói no desenvolvimento da profissão. Assim, a minha identidade docente 

traz as marcas da formação e da atuação profissional, de modo que atuar na EaD contribuiu para me 

ver como docente sobre outra perspectiva, que marca e transforma. Em sendo assim, a identidade 

docente, a partir da docência na EaD, passa por uma desconstrução/ reconstrução, que posso dizer ser 

saudável.  
 

➢ Como universidade, os colegas de profissão e os alunos a vêem 

Há, aparentemente, dois modos de conceber o professor que atua na EaD. O primeiro que se trata de 

algo de menor importância, que exige menos preparo, consequentemente, menos conhecimentos, que 

basta colocar um conteúdo no computador, para o aluno ter acesso e pronto. O segundo, menos 

frequente, é de que se trata de uma modalidade que requer esforço, exige dedicação e disponibilidade 

de tempo, além do que é destinado ao presencial. Das visões, um aspecto que tem chamado minha 

atenção é a visão que se tem que atuar na educação a distância é algo menor, como se demandasse 

menos conhecimentos e trabalho, ou mesmo que não damos “aula” nessa modalidade.  Por vezes, a 

visão desagrada, uma vez que precisamos explicar, defender o que fazemos. 

 

➢ Como vê os colegas de profissão e os alunos  

Atualmente os professores, em sua maioria, não veem a profissão com a responsabilidade que a mesma 

requer. No cenário da docência, encontramos professores dedicados, organizados, amorosos, criativos, 

exigentes e responsáveis, como também aqueles que “fazem de qualquer jeito”, faltam sem motivo, não 

planejam as aulas, não cumprem prazos, não corrigem atividades. Concordo com as atitudes dos colegas 

que assumem a  docência  como profissão e não como “ganha pão”, bico, etc. Os alunos percebem as 

diferenças posturas, mas nem sempre conseguem fazer uma avaliação coerente, pois paira no ar uma 

visão que bom professor é o que não cobra, exige e é “amigo” de todos, como se não pudesse haver as 

duas coisas, o estabelecimento de vínculo necessário as relações que se estabelece no ato de educar e a 

seriedade do ensino que exige um papel de quem orienta e media os conhecimentos. Talvez, a visão do 

aluno esteja próxima da ideia do ter algo sem fazer esforço, que está arraigada na sociedade, que aqui 

denomino, da “velocidade”, e que alguns autores chamam do fast food.  
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➢ Formação Continuada para a modalidade EaD  
Encontros e seminários sobre EaD, tanto a nível local, com formações organizadas pela própria 

universidade, como eventos nacionais. 
 

➢ Expectativas em relação aos estudos 
Acredito que o professor não volta a estudar, ele vive no e pelo estudo. Mas, em se tratando da 

sistematização de uma prática formativa, na perspectiva do desenvolvimento profissional docente, tenho 

interesse em fazer o pós doc, talvez aprofundando estudos em relação a docência na EaD ou em 

metodologias inovadoras no âmbito dessa modalidade. 

 

➢ Experiências profissionais não docentes  
Das experiências não docentes, mais significativas no meu percurso profissional, destaco: secretária 

adjunta de gestão pedagógica de uma Secretária de Educação, fui assessora do MEC durante dois anos, 

gestora de uma organização não-governamental.  

 

 

➢ Situação funcional atual  
Jornada diária de 10 horas 

Efetiva do quadro docente da universidade participante da pesquisa.  

1 turma a distância e 2 presenciais 

No semestre atual, cerca de 45 alunos por turma. 

Atua no presencial, no mesmo curso – Pedagogia. 

 

➢ Expectativa em relação à carreira na EaD 
A universidade não faz distinção nas carreiras, em se tratando das modalidades presencial e a distância. 

Há uma resolução que equipara a atuação docente na modalidade a distância e na presencial.  

 

 Assim, em relação ao percurso profissional, as respostas da coordenadora 

entrevistada revelam uma profissional satisfeita com o trabalho que realiza, embora 

reconheça o descrédito que cerca a docência na EaD, para a qual sua formação não a 

preparou, mas lhe deu a compreensão sobre o sujeito que aprende e sobre o processo de 

ensinar. Relata condições adequadas de trabalho e perspectiva de carreira profissional, 

embora reconheça dois modos distintos de conceber o trabalho na EaD dentro da 

Universidade: como algo de menor importância e como algo que requer maior esforço e 

dedicação. 

A partir daqui os dados coletados procuram traçar a visão da coordenadora 

sobre o trabalho docente na modalidade a distância, por meio dos seguintes aspectos 

em destaque: 

  
➢ O trabalho docente na modalidade a distância  

Rapidamente posso citar três aspectos: os desafios da atuação docente mediada pelas tecnologias, a 

organização pessoal do tempo, de maneira que faço meus horários de trabalho, e pela possibilidade de 

atingir um número maior de alunos, que não teriam condições de frequentar uma graduação presencial.  

 
➢ Principal finalidade da educação modalidade a distância, no Brasil 

Formar pessoas que vivem distantes dos centros urbanos, além das que trabalham e não dispõem de 

tempo para frequentar um curso presencial. 
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➢ Tal como está estruturada no Brasil ela pode cumprir essa finalidade? 
Acrescentaria como resposta – em parte –  haja vista a incipiente rede de internet existente que 

interfere sobremaneira na educação a distância, restringindo o uso das ferramentas de ensino possíveis, 

além das possibilidades de inovação metodológica. Trago como exemplos, as dificuldades de realização 

da web conferências e videoconferências. 

 

➢ Documentos / legislação sobre a modalidade de EaD que conhece 
Decreto 9057/17, DCNs do curso de Pedagogia, Resolução Nº 1/16 e Nota Técnica DAES/INEP nº 

008/2015. Há necessidade de se manter atualizado em relação a legislação, tendo em vista a preparação 

da avaliação do curso, além das orientações aos professores. Também participei da discussão sobre as 

Diretrizes para Educação na modalidade a distância 

 

 

➢ Contribuições desses documentos para o curso de Pedagogia na modalidade a distância 
A organização e desenvolvimento do curso devem ser regidos pelo que diz a regulamentação legal, de 

modo que não haja diferenças entre a modalidade presencial e a distância, em termos do que diz a Lei e 

sejam resguardadas e respeitadas, as especificidades da modalidade, sem descriminação de qualquer 

ordem. 

 
➢ Contribuições dos documentos para orientar a prática na EaD  

O curso tem como base as Diretrizes de Pedagogia e as regulamentações inerentes à graduação e à 

modalidade a distância.  
O uso dos documentos referencia o trabalho do colegiado do curso e da coordenação na tomada de 

decisões e encaminhamentos administrativos e pedagógicos. 

 
➢ Vantagens e/ou desvantagens do curso de Pedagogia na modalidade a distância 

VANTAGEM – formar professores para atuar na educação infantil e ensino fundamental, que se 

encontram nas localidades de difícil acesso ao ensino superior, com qualidade social referenciada. 

Difundir conhecimentos sobre o ensinar e o aprender com crianças, jovens e adultos, considerando a 

realidade local, sem perder de vista práticas inovadoras. 

DESVANTAGEM – a formação incipiente, com que chega grande parte dos alunos, dificulta o 

encaminhamento de ações condizentes com o ensino na graduação, pela ausência de conhecimentos 

elementares, como a questão da interpretação das informações e produção de textos.  

CONTRIBUIÇÃO – ampliação dos conhecimentos tecnológicos, que podem/devem ser usados no ensino 

presencial.  

 
➢ O modelo de educação a distância utilizado pela instituição em que trabalha 

Sem resposta... 

 
➢ Autonomia para trabalhar na EaD  

Cabe ao professor definir o material, as metodologias e avaliações que melhor se adequam ao seu 

trabalho/disciplina. 

  

➢ Como tem trabalhado a inserção docente do professor tutor 

Com reuniões periódicas de discussão sobre o trabalho desenvolvido, rodas de conversa sobre a prática. 

 

➢ Os saberes docentes específicos da prática do professor tutor 
Sem resposta... 

 
➢ O desenvolvimento profissional do professor tutor na instituição em que trabalha 

O que chama de professor tutor? A literatura é vasta e cada localidade organiza e denomina de uma 

maneira... não sei como responder a isso. 

 
➢ Algo a acrescentar 

Sem resposta... 
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 As respostas da coordenadora entrevistada a respeito do trabalho docente na 

EaD revelam uma profissional que afirma se manter atualizada em relação aos 

documentos legais orientadores da docência na modalidade a distância, bem como 

percebe a contribuição desses documentos para referenciar as decisões colegiadas e para 

garantir a igualdade das modalidades presencial e a distância. Ela afirma as vantagens 

do curso de Pedagogia a distância para atingir os locais de difícil acesso ao ensino 

superior e para ampliar conhecimento tecnológicos, embora reconheça a incipiência, 

tanto da rede de internet existente no país, quanto da formação básica com que chega à 

EaD grande parte dos alunos.   

 No entanto cabe salientar, como já exposto no início deste Capítulo, que foram 

deixadas sem resposta pela coordenadora, justamente as questões relativas à 

identificação do modelo de EaD adotado na instituição em que atua e à identificação dos 

saberes docentes do professor tutor que ela própria orienta. Ou seja, isso parece revelar 

que a temática central desta pesquisa – os saberes e práticas do professor tutor no ensino 

superior a distância – ainda permanece pouco compreendida por uma profissional da 

área com formação em nível de doutorado. 

Os relatos dos professores tutores no questionário e da coordenadora na 

entrevista realizada permitem ainda perceber a hierarquização da docência na EaD já 

vislumbrada na análise da legislação. Quem tem autonomia nessa modalidade de 

ensino? Já assinalamos que, na modalidade a distância, com base no modelo da UAB, é 

o professor autor quem tem autonomia – o que permite supor que o posicionamento da 

coordenadora, tem relação com sua atuação – como professora autora e coordenadora e 

não como professora tutora. 

Como coordenadora da EaD a entrevistada assina um Termo de Compromisso 

com a UAB/CAPES, no qual se compromete a desenvolver as seguintes ações (citadas 

por LIMA e MILL, 2013, p. 40-41 ): capacitação dos profissionais envolvidos; participar 

da docência; coordenar   os tutores; desenvolver sistema de avaliação de alunos; 

apresentar relatório do desempenho dos estudantes e do desenvolvimento da 

disciplina;desenvolver pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino 

desenvolvidas nos cursos na modalidade a distância. 

Ou seja, a docência na EaD constitui uma docência coletiva, em que os tutores 

e professores coordenadores de disciplinas são os principais membros do grupo 

polidocente, ainda que em conjunto com outros profissionais (conforme também 

afirmam LIMA e MILL, 2013). 
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 Como já assinalado na análise dos documentos legais, esse compartilhamento de 

funções com outros profissionais pode representar, por exemplo, certa redução de 

autonomia para os profissionais envolvidos, mas por outro lado, tal colaboração também 

pode garantir a qualidade do curso oferecido, em decorrência dessa mesma colaboração 

entre os profissionais envolvidos, se de fato for colocada na perspectiva da prática 

cotidiana. 

 Assim chegamos, finalmente, à pergunta central desta pesquisa: Quais são os 

saberes docentes dos professores tutores investigados e como se caracteriza sua 

atuação/trabalho? – foco específico do Capítulo 5, a seguir. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

SABERES DOCENTES E A ATUAÇÃO DOS  

PROFESSORES TUTORES 

 

 

Neste Capítulo estão reunidos os dados centrais da pesquisa empírica, que se 

voltam especificamente para os saberes e a atuação dos professores tutores, procurando 

responder à seguinte questão de pesquisa: 

Quais são os saberes docentes dos professores tutores investigados e como se 

caracteriza sua atuação/trabalho? 

 

5.1. Saberes docentes na visão dos professores tutores  

 

Na Parte IV do questionário online (Ver Apêndice I) enviado aos tutores – 

Saberes Docentes – foram propostas 18 (dezoito) questões. O objetivo foi identificar, 

com base numa pré-seleção de atividades, de natureza docente, quantas e quais são 

reconhecidas pelos professores tutores como atividades que desempenham e que, por 

conseguinte, os legitimam como professores tutores e não simplesmente tutores. 

Quando perguntados acerca da definição dos saberes docentes do professor tutor, 

17 professores tutores responderam que “Conhecer e saber utilizar os Recursos 

Técnicos, acerca do AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem” – o que sinaliza para 

importância atribuída aos apectos técnicos da profissão e para esse, como um dos 

saberes mais importantes. 

Outros saberes docentes foram também elencados:  

➢ Conhecer e saber utilizar os conhecimentos necessários ao desenvolvimento da 

disciplina/conteúdo – 15 professores tutores destacaram esta opção; 

➢ Conhecer e saber utilizar os conceitos de Mediação – 16 professores tutores 

destacaram esta opção; 

➢ Conhecer e saber utilizar às regras de Etiqueta Virtual – 15 professores tutores 

destacaram esta opção; 

➢ Conhecer e saber utilizar os conceitos de Mediatização – 07 professores tutores 

destacaram esta opção; 
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➢ Conhecer e saber utilizar a Problematização como recurso para construção de 

conhecimento – 13 professores tutores destacaram esta opção; 

➢ Motivar os alunos(as) – 15 professores tutores destacaram esta opção; 

➢ Conhecer e saber utilizar as técnicas de devolutivas aos alunos (as) no AVA - 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, de forma individual e em grupo – 16 

professores tutores destacaram esta opção; 

➢ Estimular os alunos(as) a participarem, com base no domínio das técnicas 

pedagógicas, de todos os canais de comunicação disponíveis, e atividades 

relacionadas ao curso – 16 professores tutores destacaram esta opção; 

➢ Conhecer e saber utilizar o conceito de Andragogia – 09 professores tutores 

destacaram esta opção; 

➢ Organização da Sala Virtual – 10 professores tutores destacaram esta opção; 

➢ Conhecer e saber utilizar a intervenção nas dificuldades de aprendizagem, como 

meio para construção de conhecimento – 16 professores tutores destacaram esta 

opção; 

➢ Acompanhamento da Sala Virtual – 13 professores tutores destacaram esta opção; 

➢ Conhecer e saber utilizar o conceito de Presença Virtual do Professor(a) Tutor(a) – 

15 professores tutores destacaram esta opção; 

➢ Conhecer e saber utilizar às regras da Comunicação clara e precisa – 15 

professores tutores destacaram esta opção; 

➢ Conhecer e saber lidar com o Plágio no AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem 

– 15 professores tutores destacaram esta opção. 

 

Já em relação a opção “Outros” foi identificado como saber docente a opção 

“Saber orientar a atividades previstas para os estágios semestrais e orientar normas 

acadêmicas de investigação e produção de pesquisa para escrita do TCC.”. 

   A Figura 32, a seguir, traz essas informações. 

 

 

Figura 32 – Saberes necessários à docência na EaD na visão dos professores tutores
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Obs.: Em relação ao total que aparece na Figura 32 quanto aos saberes docentes requeridos para atuação na modalidade a distância, cabe informar que ele se 

refere ao número de respondentes e não ao número de alternativas por eles assinaladas (224 respostas às alternativas elencadas). 
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 As Figuras 33 a 45, a seguir, outras informações em relação aos saberes que os 

professores tutores identificam como necessários ao exercício de sua função na EaD. 

 Vejamos. 

Em relação à afirmação – “Recupero todos os documentos, normas, orientações 

institucionais - não só os relacionados a(s) disciplina(s) que ministro, como meio de 

compreender em qual contexto estou inserida(o)”, as respostas indicam que 03 professores 

tutores, não acreditam ser necessário esse trabalho, respondendo que são indiferentes a isso e 

sinalizando que não entendem esse esforço como parte do trabalho do professor tutor. 

 

Figura 33: Dados relativos à visão dos professores tutores sobre a necessidade de conhecerem os documentos 

norteadores da EaD 
 

 

 

Em relação à afirmação – “Acredito no reconhecimento da minha atuação como 

professor(a) tutor(a), pois além dos meus colegas de trabalho no curso que atuo, outros 

profissionais na instituição reconhecem a importância do meu trabalho.”, as respostas 

demonstram que 09 professores tutores, sentem-se reconhecidos. Embora na afirmação  – “Não 

sou reconhecido como Professor Tutor. Sou apenas Tutor.”, aproximadamente 07 professores 

tutores, discordem totalmente e aproximadamente 05 concordem parcialmente. 
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Figura 34: Dados relativos à visão dos professores tutores sobre o reconhecimento de seu trabalho pelos colegas 

 

 
 

Outro dado importante que se destaca nas respostas dos professores tutores ao 

questionário está relacionado com 02 (duas) afirmações: a) “Quando me perguntam: há 

diferenças entre ser um professor na modalidade presencial? Respondo: não há diferença 

nenhuma.” –  09 professores tutores responderam que discordam; b) “Analisando meu trabalho, 

percebo que há diferença entre os saberes docentes do professor na modalidade presencial e 

do professor na modalidade a distância.” –  09 concordam parcialmente. 

 
Figura 35: Dados relativos à visão dos professores tutores sobre o reconhecimento de seu trabalho 

pelos colegas 
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No que tange à questão relativa a como o professor tutor se desenvolve 

profissionalmente – envolvendo a análise e posicionamento dos professores tutores sobre três 

afirmações – os dados são significativos para compreensão dos saberes e práticas expressos por 

esses profissionais da EaD: a) “Uma boa conversa com outro membro da equipe, mais 

experiente, sobre como desenvolve a mediação em suas respectivas atividades na modalidade 

EaD, colabora para o meu desenvolvimento profissional como professor tutor” – 05 

concordam parcialmente, o que revela que, ainda que 12 professores tutores, tenham 

respondido com concordo totalmente, esses 05 não reconhecem o compartilhamento, a troca de 

experiências, como algo importante que faz parte do seu desenvolvimento profissional docente; 

b|) na segunda afirmação  – “Frequentemente pessoas experientes no desenvolvimento e 

planejamento de cursos, na instituição em que atuo, acompanham meu trabalho e discutem 

comigo o meu processo de aprendizagem e dos estudantes que acompanho” – 06 professores 

tutores se posicionam como indiferentes, o que pode sugerir que não há essa preocupação por 

parte da instituição e, por consequência, pelos professores tutores, talvez por não vivenciarem 

esse processo de troca de experiências, não o valorizam; c) essa tendência é reforçada na 

terceira afirmação – “Aproveito os intervalos (café, lanche, almoço, etc) durante o trabalho 

para trocar conhecimento com outros colegas sobre a instituição na qual trabalho e aprendo, 

compreendo, me reconheço participante do contexto no qual estou inserido” – 05 professores 

tutores, responderam que são indiferentes a isso novamente. 

A Figura 36 reúne os dados relativos a essas três afirmações sobre as relações de 

aprendizagem dos tutores com os colegas de trabalho. 
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Figura 36: Dados relativos às relações de aprendizagem dos tutores com os colegas de trabalho. 

 

 

 

 

Nessa mesma direção, no que tange à relação com os pares, 16 dos 18 professores 

tutores respondentes informam que aprendem muito com seus pares. No entanto, em relação a 

receber ajuda quanto ao planejamento das aulas, internas ou externas à instituição, apenas 6 

professores tutores concordam plenamente com esta afirmação e 7 concordam parcialmente, 

os demais ou dicordam ou são indiferentes. 
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Figura 37: Visão dos professores tutores sobre situações de aprendizagem e desenvolvimento 

profissional com os pares. 
 

 

 

No questionário encaminhado aos professores tutores foi ainda inserida uma afirmação 

acerca do que seria essencial no trabalho docente na modalidade a distância – os 

computadores e o aparato tecnológico –  como meio de facilitar a identificação da importância 

da tecnologia. Surpreendentemente 3 professores tutores concordaram totalmente e 5 outros 

professores tutores posicionaram-se como indiferentes – o que, de alguma forma, revela que 

quase a metade dos sujeitos de pesquisa demonstram estar à margem do processo educacional 

em que atuam. Não se reconhecem como fator preponderante no desenvolvimento dos cursos 

nos quais atuam. Essa posição dos professores tutores decorre de sua situação de passagem 

pela instituição, o que de fato os mantém à margem no curso. 
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Figura 38: Dados relativos à percepção dos professores tutores sobre a importância da tecnologia na EaD. 

 

 

  

 

Uma questão acerca da ideia recorrente sobre o professor tutor ser reconhecido apenas 

como o motivador da aprendizagem foi inserida no questionário e, novamente, 

surpreendentemente, 9 professores tutores, concordaram plenamente e 3 responderam como 

indiferentes. 
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Figura 39: Dados relativos à percepção dos professores tutores sobre serem motivadores da 

aprendizagem. 

 

 

  

Em relação à afirmação acerca do papel de mediação do professor tutor e moderador no 

AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, as respostas obtidas foram: 14 respostas com 

concordo totalmente, 02 respostas com indiferente e 2 outras com concordo parcialmente. 

 
Figura 40: Dados relativos à visão dos professores tutores sobre seu papel mediador e moderador no 

AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
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Em relação à natureza polidocente do trabalho na modalidade de ensino a distância, 13 

professores tutores responderam com concordo totalmente e 5 responderam com concordo 

parcialmente. Tais dados sugerem que, ainda que os dois cursos investigados sejam 

desenvolvidos a partir do mesmo modelo pedagógico – a UAB, isso não significa que sejam 

operacionalizados da mesma forma. A polidocência não é reconhecida, ou melhor, não é 

percebida por todos os professores tutores. 

Quando os professores tutores foram chamados a responder a afirmação acerca das 

possíveis diferenças entre a atuação do professor tutor no EaD e o professor na modalidade 

presencial, surpreendentemente apenas 2 professores tutores concordaram totalmente, que sim, 

há diferenças, e 2 outros discordaram totalmente, ensejando que, para eles, não há diferenças 

entre as atuações na modalidade a distância e na modalidade presencial. 

A Figura 41 apresenta esses dados. 

 

Figura 41: Dados relativos à visão dos professores tutores sobre semelhanças e diferenças entre as 

docências presencial e na EaD 
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 Em relação a combinar o conhecimento a ser ministrado e o conhecimento sobre como 

ensinar e ao fato dessa articulação ser impactada pela elaboração pessoal do professor, 5 

professores tutores responderam posicionando-se como indiferentes a tais questões e apenas 7 

professores tutores responderam que concordam totalmente. 

 A Figura 42 traz esses dados. 

 

Figura 42: Dados relativos à visão dos professores tutores sobre combinar conhecimentos do que e 

como ensinar na EaD 
 

 

 

Já em relação à Figura 43, sobre a responsabilidade individual e institucional quanto ao 

desenvolvimento profissional do professor tutor ser amparado pela universidade em que atua, 

14 professores tutores responderam com discordo totalmente ou discordo parcialmente. 
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Figura 43: Dados relativos à visão dos professores tutores sobre a responsabilidade pela busca de seu 

desenvolvimento profissional 

 

 

 

 

Em relação à afirmação que buscava compreender o autorreconhecimento dos 

respondentes como professores tutores ou simplesmente tutores, os dados mostraram uma 

distribuição de respostas conflitantes, por exemplo: 7 professores tutores dicordaram 

totalmente, contudo 5 concordaram parcialmente e 2 concordaram totalmente, o que leva a 

uma aproximação de que o próprio professor tutor não consegue se reconhecer plenamente 

como professor. 

 
Figura 44: Dados relativos autorreconhecimento dos respondentes como professores tutores ou 

simplesmente tutores 
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Finalmente, pensando em identificar os saberes e práticas dos professores tutores a 

partir de competências elencadas – 12 professores tutores reconhecem que seus saberes 

docentes estão relacionados com quatro grandes blocos de competências: competências 

tecnológicas, competências de formatação do trabalho, competências tutoriais e 

competências de gestão. A maioria (16 dos 18 sujeitos de pesquisa) reconheceu os 4 blocos de 

competências apresentados. 

 

Figura 45: Dados relativos à visão dos professores tutores sobre as competências profissionais 

exigidas para o trabalho na EaD 

 

 

 

 

Os dados aqui apresentados revelam a visão expressa pelos professores tutores das duas 

instituições estudadas sobre seus conhecimentos e práticas docentes. Vale então destacar que 

todos os saberes e práticas elencados no questionário foram assinalados por boa parte dos 

professores tutores: os conhecimentos relativos ao conteúdo; o trabalho de mediação 

pedagógica; o conhecimento das regras de etiqueta virtual; o conceito de mediatização; o uso 

da problematização como recurso para construção de conhecimento; a tarefa de motivação dos 

alunos; a utilização das técnicas de devolutivas aos alunos no AVA(individualmente  e em 

grupo);  o estímulo à participação dos alunos por meio de técnicas pedagógicas próprias aos 

diferentes canais de comunicação; o conhecimento do conceito de Andragogia; organização e 

acompanhamento da sala virtual; a intervenção nas dificuldades de aprendizagem e construção 
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de conhecimento; o conceito de presença virtual do professor tutor; o uso das regras da 

comunicação clara e precisa. Assim, constata-se que os professores tutores reconhecem e 

confirmam as chamadas competências tecnológicas, de formatação do trabalho, tutoriais e de 

gestão. 

No entanto, esses mesmos professores tutores pouco se reconhecem como professores, 

nem percebem o reconhecimento de seu trabalho como docente, mantendo a concordância com 

o discurso que os identifica como tutores e motivadores de alunos. 

Além disso, os dados revelam que eles têm pouco claras as semelhanças e diferenças 

entre a atuação docente no ensino presencial e na EaD, bem como não percebem as condições 

postas para a polidocência e para as relações de colaboração entre os profissionais da EaD, 

ainda que informem aprender seu trabalho na EaD com os pares.  

Da mesma forma, ao definirem seu trabalho na EaD, os professores tutores identificam 

como essenciais, muito mais os computadores e o aparato tecnológico, do que seu próprio 

desempenho profissional – o que pode até ser esperado, já que se trata de uma interação 

professor-alunos mediada por tecnologias. 

 Finalmente, em suas respostas ao questionário, os professores tutores confirmam a 

hierarquia já assinalada entre os profissionais da EaD, o que também pode ser previsível, já 

que, necessariamente, há um professor responsável pela disciplina, que determina o que deve 

ser ensinado, como e quando. 

 Para compreender esses dados aqui sintetizados sobre a visão expressa pelos professores 

tutores acerca de seus saberes e práticas profissionais cabe lembrar aqui o Termo de 

Compromisso (citado por LIMA e MILL, 2013) que os professores tutores (assim como os 

professores autores e coordenadores) têm que assinar, como condição para receber a bolsa pelo 

Sistema UAB/Capes, envolvendo a responsabilidade pelas seguintes ações docentes:   

 Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas; 

 Acompanhar as atividades discentes, conforme cronograma do curso; 

 Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes; 

 Estabelecer contato permanente com osalunos e mediar as atividades discentes; 

 Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes; 

 Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela Instituição de Ensino; 

 Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à coordenação de 

tutoria; 
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• Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor responsável. 

(LIMA e MILL, 2913, p.41). 

 São compromissos assumidos pelos professores tutores e fazem parte de seu dia a dia no 

exercício de sua função. É compreensível, portanto, que os dados pareçam, à primeira vista, 

contraditórios. Os professores tutores assumem esses compromissos docentes, se submetem a 

formações que retomam e confirmam tais compromissos, participam de reuniões com a mesma 

finalidade e realizam as atividades formais que registram e controlam tais ações – o que os leva 

a se familiarizarem com esses saberes e práticas. 

 A esse respeito vale retomar também aqui, o estudo de Mill (2012), enfatizando que 

para compreender a docência na EaD é preciso compreender as diferenças e semelhanças com o 

trabalho docente realizado na modalidade de ensino presencial. Para isso, o autor lança mão de 

três aspectos de diferenciação: a) as atividades na EaD são as mesmas da docência presencial, 

ainda que realizadas de formas distintas; b) na EaD as disciplinas são total e previamente 

planejadas, marcadas pelo que o autor denomina pedagogia da previsão; e c) na EaD tudo o 

que o professor tutor faz é compartilhado com um grupo polidocente. 

 Isso também obriga os professores tutores a se alinharem às expectativas institucionais e 

aos saberes e práticas legal e institucionalmente definidos, ainda que não tenham tido, em sua 

formação acadêmica, o preparo profissional para atuar na EaD. 

Assim, o que se constata, ainda que, aparentemente contraditório, é que todos esses 

dados aqui sintetizados confirmam que a prática docente na EaD gera as condições para a 

aprendizagem da docência a distância. 

Entretanto, essa prática docente mencionada por Mill (2012), em que a docência é 

revelada na perspectiva da polidocência, encontra-se circunscrita a determinados contextos 

institucionais, afinal, contraditoriamente na maioria das instituições que desenvolvem seus 

cursos na modalidade EaD, tendo como modelo – UAB/CAPES, fragmentam e hierarquizam, 

como já mencionado, o trabalho do professor tutor. Por vezes os saberes docentes na EaD 

ficam reduzidos às dicas do como fazer isso ou aquilo – procedimentos de forma geral, entre os 

pares, e não uma discussão do ponto de vista pedagógico – dos avanços e dificuldades dos 

alunos, no processo de ensino e aprendizagem, o que assinala Gauthier (2013), não pode 

representar a totalidade dos saberes docentes dos professores.  
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Pimenta (2012, p. 30) diz que os saberes pedagógicos – saberes da docência – “podem 

colaborar com a prática se forem mobilizados a partir dos problemas colocados pela própria 

prática”, ou seja, a lacuna existente na maioria dos cursos desenvolvidos na modalidade EaD. 

Uma prática desenvolvida com os pares, contudo desprovida de uma articulação entre os 

saberes da prática e os saberes que a sustentam –  a teoria. 

Borges (2001) considera que ainda que o professor possa atuar mais como um instrutor 

do que um professor, o que para muitos significa dizer que, qualquer um faria seu trabalho – 

não seria verdadeira essa afirmação, pois a atuação docente requer e mobiliza saberes dos quais 

somente um professor poderia desenvolver em relação ao processo educacional; Nóvoa (1999) 

acrescenta a perspectiva da mediação relacional e cognitiva, o que coloca o professor tutor 

profundamente associado a esta perspectiva, no que tange ao estabelecimento dos vínculos para 

aprendizagem – sendo esses afetivos e/ou cognitivos – os saberes docentes estão 

fundamentalmente associados aos seus conhecimentos da disciplina, da sua experiência e do 

contexto institucional no qual esteja inserido. 

Perrenoud (2007, p.26-27) confirma esses apontamentos, quando trabalha com a 

perspectiva do modelo dinâmico que considera uma relação intrínseca entre alunos-professor-

conhecimento-comunicação, ou seja, os saberes docentes, devem ser mobilizados, segundo 

esses autores, de forma relacional, cognitiva e dinâmica, o que pode levar a classificá-los, como 

encontrado na literatura da área, em blocos de competências: tecnológicas, tutoriais, de 

formatação e de gestão, sobretudo deveria ser acrescentado um bloco de competências 

pedagógicas. 

Para finalizar, não se trata de considerar competência, aqui mencionada, como o 

popularmente conhecido CHA – Conhecimentos, Habilidades e Atitudes, de forma pouco 

articulada; mas fundamentalmente na perspectiva de conceituação de competência segundo Le 

Boterf (1995, p. 5) que “(...) situa a competência numa encruzilhada, com três eixos formados 

pela pessoa (sua biografia, socialização), pela sua formação educacional e pela sua experiência 

profissional.”; conceito claramente associado às discussões realizadas até aqui. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Levando em consideração as questões, objetivos e hipóteses norteadores desta pesquisa, 

cabe neste momento, reunir os elementos que irão subsidiar a compreensão, a partir das 

pesquisas analisadas, dos dados coletados e da legislação consultada, acerca da modalidade de 

educação a distância no Brasil e especialmente, no que tange ao professor tutor, seus saberes e 

práticas. 

 Primeiramente cabe destacar a confirmação ou não das hipóteses que foram elencadas. 

A primeira hipótese, ligada à ideia de que “as diferentes contribuições científicas, bem como as 

instituições de ensino superior que oferecem cursos de Pedagogia na modalidade de educação a 

distância, analisados nesta tese, discorrem sobre os diversos aspectos da tutoria que é 

desenvolvida e concentram suas análises nos aspectos mais restritos dessa atuação, como 

exemplo, a motivação dos alunos” – não foi confirmada. As diferentes contribuições científicas 

revelaram: a) uma atenção maior acerca de análises quanto a atuação do professor tutor EaD a 

distância versus o professor da modalidade presencial; b) a precarização do trabalho professor 

tutor, que no caso é reconhecido apenas como tutor; e c) a constatação de que a legislação 

brasileira ampara a hierarquização da docência na modalidade a distância. Quanto às 

instituições de ensino superior que participaram desta pesquisa, o exame da documentação 

revelou que, apesar das duas serem de esfera federal e desenvolverem seus cursos na 

modalidade a distância, com base no mesmo modelo UAB, têm formas distintas para o 

desenvolvimento dos cursos e, consequentemente, a atuação dos professores tutores se 

diferencia. Desta forma, os saberes e práticas docentes forjados no exercício da função, questão 

central desta pesquisa, são impactados, gerando diferenciações. 

 A segunda hipótese, afirmando que “a legislação brasileira, especialmente no que tange 

à organização e definição das funções docentes, tem sido contraditória em relação ao lugar do 

professor tutor na EaD”– foi confirmada. Uma Lei não é subalterna a uma Resolução, conforme 

observado nos documentos vigentes e contraditórios, afinal a Lei50 Nº 11.738, de 16 de julho de 

2008 é explícita quando menciona: 

Art. 2º§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se 

aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à 

docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, 

                                                 
50http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.639-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm
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orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares 

de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima 

determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. (Grifo 

nosso) 

A Resolução51 Nº 1 de 11 de março de 2016 também é explícita, quando menciona: 
Art. 8º § 2º Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo profissional 

de nível superior, a ela vinculado, que atue na área de conhecimento de sua formação, 

como suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica, junto a 

estudantes, na modalidade de EaD. 
 

Conforme discutido no Capítulo 2 desta pesquisa, claro está a premente necessidade de 

serem atualizadas ou reelaboradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a modalidade de 

educação a distância, especialmente no que tange ao reconhecimento do Tutor como Professor, 

revendo os dois documentos ora apresentados e vigentes no país, bem como que se considere 

acompanhar o número de alunos(as) sob a responsabilidade de cada Tutor, o que interfere de 

forma preponderante quanto à qualidade do processo educacional.  

Embora o Brasil tenha uma quantidade de documentos legais relativos à educação na 

modalidade a distância, ainda não se conseguiu equilibrar a relação qualidade versus 

aprendizagem no processo educacional nesta modalidade. Clara está a necessidade de se rever a 

questão do modelo pedagógico e institucional, que atinge frontalmente a legitimidade de um 

professor, intitulado apenas tutor, precarizando seu trabalho, de natureza docente, e colocando 

em risco a qualidade do processo educacional.  

Com base nos dados coletados, discutidos no Capítulo 3, foi possível encontrar entre 

pesquisas (como a de SILVA, 2012, por exemplo), que discutem a hierarquização da docência 

na modalidade a distância, dando origem à valorização/desvalorização dos papéis destes 

sujeitos. A própria LDB traz orientações que sinalizam tais relações no desenvolvimento da 

docência na modalidade a distância. O artigo 84 da LDB52, por exemplo, traz a seguinte 

orientação neste sentido: “os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em 

tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de 

acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”. Não se trata de uma justificativa, embora 

possa explicar, em parte, a omissão do MEC em relação ao tutor, ratificando a hierarquização 

docente na modalidade a distância. A mediação do processo educacional na modalidade EaD, 

não pode ficar a cargo de “discentes da educação superior”, pois a construção do conhecimento 

                                                 
51http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-

14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192 
52http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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exige conhecimento pedagógico e experiência daquele que ensina, como já exaustivamente 

demonstrado nesta pesquisa, portanto não há como prescindir da formação na área do curso que 

terá a atuação docente como tutor, e a experiência na modalidade EaD, bem como na atuação 

como professor. 

 A terceira hipótese, de que “a docência na modalidade de educação a distância é 

vinculada e definida apenas pelo uso da tecnologia, que está reduzida ao uso do computador e 

que nesse paradigma instituído, não há entendimento da tecnologia como instrumento que 

organiza as novas relações sociais que se estabelecem, nem o reconhecimento do indivíduo 

como parte integrante e fator da tecnologia”– foi parcialmente confirmada. Com base nos dados 

coletados da pesquisa empírica, foi possível observar algumas contradições, tais como:  

a) foi inserida uma afirmação no questionário enviado aos professores tutores, afirmando que, o que 

definiria essencialmente a modalidade a distância seriam os computadores e o aparato tecnológico – 

e, surpreendentemente, 08 dos 18 professores tutores participantes da pesquisa se posicionaram 

concordando totalmente (03) e assinalando a opção indiferente (05) – o que  revela que quase 

metade dos sujeitos de pesquisa consultados se demonstram pouco conhecedores do processo 

educacional que eles próprios realizam. Não se reconhecem como atores essenciais no 

desenvolvimento dos cursos nos quais atuam, colocando a tecnologia em sobreposição a sua própria 

atuação; 

b) as respostas a outra afirmação relacionada à mediação pedagógica a ser realizada pelo professor tutor 

– moderador no AVA – revelaram que nem todos os professores tutores se reconhecem mediadores 

do conhecimento na modalidade EaD, aparentemente reduzindo a tecnologia à utilização de 

equipamentos e processos diversos. Trata-se, assim, de evidente despreparo profissional, sobretudo 

por não conceituar tecnologia, na EaD, como meio e não fim da educação, especialmente nesta 

modalidade, constituída de ação pedagógica – que não é neutra, mas carregada de valores, que dizem 

respeito a diversos grupos e interesses, conforme discutido no Capítulo 1 desta pesquisa.  

Além disso, o conjunto de questões apresentadas aos tutores gerou manifestações que 

reforçaram essa ênfase na tecnologia para definir a atuação nessa modalidade de ensino. 

É curioso buscar a compreensão do que se tornou a formação docente no Brasil, 

atualmente, em um número significativo de instituições. Se, por um lado, houve um crescente 

acesso às licenciaturas, por outro lado, têm-se severas críticas a esta formação, que se amplia, 

especialmente na modalidade a distância, de forma aligeirada, segundo uma lógica econômica e 

empresarial (a ser explorada especialmente pelos setores privados).  

 A quarta hipótese, afirmando que “nas instituições que reconhecem o tutor como 

professor, o trabalho pedagógico é desenvolvido com a presença de vários profissionais, 

revelando uma forma plural de atuação docente e uma concepção de docência como uma 
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profissão de interações humanas” – foi parcialmente confirmada. Com base nos dados 

discutidos no Capítulo 4 – o que se revela é uma visão de saberes e práticas na docência em 

EaD bastante fragmentada, em especial no diz respeito ao conceito de polidocência, 

apresentado por Mill (2014). Da mesma forma, constatou-se que, ainda que, embora os dois 

cursos sejam desenvolvidos a partir do mesmo modelo pedagógico (UAB), isso não significou 

que eles fossem operacionalizados da mesma forma. A polidocência não é reconhecida, ou 

melhor, não é percebida igualmente por todos os professores tutores, pois quando os 

professores tutores foram chamados a responder a afirmação acerca das possíveis diferenças 

entre a atuação do professor tutor no EaD e o professor na modalidade presencial, 

surpreendentemente, apenas 2 dos 18 professores tutores assinalaram perceber tais diferenças. 

 A quinta hipótese – de que “a atuação e as condições de trabalho dos professores 

tutores, nos diferentes contextos institucionais pesquisados, são influenciadas pela ação dos 

próprios sujeitos – professores tutores – que se movimentam e modificam seus ambientes, em 

processos contingentes, mas também dinâmicos e distintos entre si” – foi confirmada. Na 

relação com os pares, quanto à atuação dos professores tutores entrevistados, constatou-se que 

um número significativo de professores tutores (16 dos 18 sujeitos investigados) informa que 

aprendem muito com seus pares – constatação que se confirma nas questões relativas à 

responsabilidade assumida pelos professores tutores e pela instituição sobre o processo 

desenvolvimento profissional como agentes responsáveis pela EaD. Um processo que, como 

afirma Marcelo (2009) pode ser individual ou coletivo, mas se deve contextualizar no local de 

trabalho do docente. 

Assim, a compreensão da relação intrínseca entre os saberes docentes e a prática dos 

professores tutores destaca-se como o principal achado desta pesquisa – a prática docente na 

EaD gera as condições para a aprendizagem da docência a distância (retomando-se a 

conclusão final do Capítulo 5). 

Trata-se aqui da experiência dos professores tutores em ação – o que Tardif (2012, p. 

11), ainda que se referindo a professores presenciais, define como o saber relacionado com a 

pessoa e a identidade dos professores, com sua experiência de vida e história profissional, com 

as suas relações com os alunos em sala de aula e com outros atores escolares na escola. Trata-se 

também do que Pimenta (2012) identifica como saberes da docência, relacionados à 
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experiência construída pela atuação daquele que ensina e revelada na prática coletiva 

compartilhada com os pares.  

Na modalidade a distância, a experiência compartilhada ganha relevância na 

identificação, construção e reconstrução desses saberes, afinal é no contexto institucional em 

que o professor tutor está inserido, que seus saberes são forjados. Nesse contexto, quem 

inicialmente trabalha com o conhecimento é o professor autor e não o professor tutor, embora 

no desenvolvimento dos cursos que realmente trabalhe com o conhecimento seja o professor 

tutor – o que também exige o processo de reflexão mencionado pela autora.  

Da mesma forma trata-se do que Shulman (2005) enfatiza como condições essenciais 

para a atividade de ensino e para o exercício da docência – o conhecimento do conteúdo e o 

conhecimento didático do conteúdo – que permitem ao professor transformar o conteúdo 

disciplinar em um conhecimento compreensível para o aluno, o que decorre da experiência do 

professor que, segundo o autor, é a fonte para esse saber. Na EaD isso é chamado de mediação 

pedagógica do conhecimento, estabelecida na relação professor aluno e facilitada pelas 

ferramentas tecnológicas disponíveis. É um saber docente que tem relação direta com a 

qualidade dos cursos nesta modalidade, ainda que este saber também seja necessário na 

modalidade presencial. Ocorre que na EaD ele é condição basilar para atuação do professor 

tutor, uma vez que, se um dos recursos tecnológicos não funcionar (vídeo, PC, etc), isso pode 

pôr em risco ou mesmo impedir que a comunicação e o aprendizado aconteçam. 

Além disso, a condição do professor tutor, de não ter autonomia para realizar mudanças 

na disciplina que acompanha, uma vez que isso dependeria de aprovação do professor autor, 

não muda o fato de que são eles – os professores tutores – que estão mais próximos, em contato 

e acompanhando os alunos. É justamente essa condição que lhes permite a aprendizagem da 

docência a distancia, com seus saberes e práticas. 

Mas este é, ainda, um campo a exigir muitas novas investigações e discussões. 

E, assim, é possível encerrar estas considerações, retomando a epígrafe que abriu esta 

tese: 

Os ofícios e profissões que lidam com o outro, com certeza nem sempre têm contornos bem 

delimitados. [...] as relações entre os trabalhadores e as pessoas constituem o processo de 

trabalho, o qual consiste em manter, mudar ou melhorar a situação humana das pessoas, 

inclusive as pessoas elas próprias [...] O importante aqui é compreender que as pessoas não são 

um meio ou uma finalidade do trabalho, mas a “matéria-prima” do processo de trabalho 

interativo e o desafio primeiro das atividades dos trabalhadores.  

(TARDIF & LESSARD, 2012,  p. 19-20) 
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ANEXO 1: Decreto MEC nº 5622, de 19 de dezembro de 2005 
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ANEXO 2: PL 3109/2008 – Autor: Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) acerca da: Autoriza o 

Poder Executivo a criar a Universidade Federal de Ensino a Distância e dá outras 

providências 
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ANEXO 3: PL 2435/2011 – Autor: Ricardo Izar (PV/SP) acerca do: Regulamento da 

Atividade de Tutoria em EaD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

 

ANEXO 4: PL 3758/2015 – Autor: Reginaldo Lopes (PT/MG) acerca da: Institui o 

Sistema Nacional de Educação a Distância 
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ANEXO 5: INC 2953/2016 – Autor: Rômulo Gouveia (PSD/PB) acerca da: Sugere ao 

Ministério da Educação a definição do termo Tutor nas Normas de Oferta da Modalidade 

de Educação a Distância 
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ANEXO 6: Decisão da Primeira Turma do TRT Goiás, que levou em consideração o 

estabelecido na Lei 11.738/2008 
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APÊNDICE 1: Questionário Sphinx iQ2 – Professores Tutores 
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APÊNDICE 2: Entrevista Estruturada para Coordenadores de Cursos de Pedagogia na 

Modalidade de Educação a Distância (EaD) 
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APÊNDICE 3: Roteiro para Análise das Pesquisas 
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APÊNDICE 3: Roteiro para Análise das Pesquisas53 

 

 
1) Dados Gerais - Informações disponíveis 

 

1a) Dados gerais: 

 

Título do Trabalho (Artigo, Tese, Livro e Anúncio/Guia): 

Tipo do Trabalho (Artigo, Tese, Livro e Anúncio/Guia): 

Universidade: 

Ano de publicação: 

Veículo/Publicação: 

Endereço eletrônico (Fonte): 

 

2) Fundamentação teórica – Delimitação da pesquisa 

 

Explicita fundamentação teórica? Qual(is) autor(es) é (são) mencionado(s)?  

 

 

4) Saberes Docentes dos Professor Tutor: 

 

O que é mencionado acerca dos conhecimentos de base do Professor Tutor? 

Utiliza-se a expressão “saberes docentes” em relação ao professor tutor? 

 

 

5) Atuação do Professor Tutor: 

 

O que é mencionado acerca da atuação do Professor Tutor, da sua prática? 

 

 

6) Nomenclatura utilizada acerca do Professor Tutor: 

 

(   ) Professor - Tutor  (   ) Tutor  (   ) Tutor EaD  (   ) Orientador de Disciplina               (   ) Professor Online           

(   ) Professor EaD   (   ) Outras denominações. Qual (is): 

 

 

7) Resultados 

 

Quais são os achados? O que apresentam como resultados de pesquisa? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

                                                 
53 Adaptação: Roberta Rossi Oliveira Palermo. LEDO, Valdir Aguiar. 2007. A indisciplina escolar nas pesquisas 

acadêmicas: uma análise com base nas perspectivas teóricas presentes em teses de doutorado e dissertações de 

mestrado. Projeto de Pesquisa (Mestrado em Educação) São Paulo: PEPG em Educação: História, Política, 

Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Orientação da Profª Drª Luciana Maria Giovanni). 

Adaptação: Roberta Rossi Oliveira Palermo. Anotações elaboradas pela Profª Drª Luciana Maria Giovanni com 

base em Palestra proferida pela Profª Drª Marli Elisa Dalmazo Afonso de André como parte do Seminário 

Avançado de Pesquisa sobre Trabalho Docente promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 

Escolar da Faculdade de Ciências e Letras – UNESP – Campus de Araraquara – em 06/12/2000. Posteriormente, 

as idéias expostas nessa Palestra foram publicadas. Ver: ANDRÉ, M.E. D. Pesquisa em Educação: buscando rigor 

e qualidade. Cadernos de Pesquisa. São Paulo: FCChagas, n. 113, julho/2001, p. 51-64. 
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Apêndice 4:  Os achados das pesquisas em relação à saberes docentes, atuação do professor tutor, ideias centrais, nomenclatura 

utilizada, fundamentação teórica e conclusões 
Trabalho 1 

Instituição (Universidade) Universidade Regional de Blumenau (FURB) SC 
Autor/a FABRIS, Sirlene Aparecida 
Título do Trabalho Saberes de professores tutores iniciantes: a educação a distância no ensino superior de uma instituição privada de Santa Catarina em análise 
Tipo Mestrado Acadêmico em Educação 
Ano/Publicação 2012 
Veículo/Publicação Catálogos de Dissertações e Teses - CAPES 
Fonte http://catalogodeteses.capes.gov.br/ 
Fundamentação Teórica Tardif (2002), Gauthier et al. (1998), Nóvoa (2009) e Pimenta (1999); outros saberes, próprios da educação tecnológica, apresentados por Schlemmer (2006; 2009), Moran (2011) e Belloni 

(2008). 
Saberes Docentes do 

Professor Tutor 
Ao discutir os saberes docentes presentes na EaD, levantados nesse estudo, pode ficar claro que o professor adquire conhecimentos a partir da prática, é no cotidiano escolar, que ele 

adquire outros saberes. (p.57) 
Atuação do Professor 

Tutor 
Pelas respostas dos professores tutores pesquisados, depreende-se que são necessários vários saberes para o professor tutor na EaD, saberes relacionados às experiências, às disciplinas, 

curriculares e outros que, com o aperfeiçoamento contínuo, irão compor o perfil do professor tutor. (p.58) 

Nomenclatura/Professor 

Tutor 
Professor Tutor 

Ideias centrais (p.64) Com base nas produções de Tardif (2002) e Gauthier et al. (1998), pode-se concluir que o saber docente cotidiano é constituído tanto pelo conhecimento científico, como pelo saber 

da experiência. (p.59) e Belloni (2001) comenta que é possível perceber a complexidade da função docente em cursos da EaD, evitando que o professor perca sua identidade, ao mesmo 

tempo em que tenha a possibilidade de desenvolver suas dimensões na atuação docente, que será ao mesmo tempo pedagógica, tecnológica e didática.  

 

Conclusões 
(p.116) [...] os professores tutores iniciantes comentaram que lhes faltam os saberes disciplinares, pedagógicos e curriculares. A identificação da ausência dos saberes disciplinares na 

EaD torna-se um agravante quando há necessidade de ter o conhecimento para todas as disciplinas do curso em que atuam como tutores, enquanto o professor da modalidade presencial 

deve dominar o conteúdo apenas da disciplina que é responsável e não do curso todo. (p. 115); e 
Outro saber que necessita ser desenvolvido pelos professores pesquisados foi o saber pedagógico, que envolve o conhecimento prévio do professor, o que facilita a elaboração de 

metodologias diversificadas e, principalmente, o trabalho com a interdisciplinaridade.  

 

Trabalho 2 

Instituição (Universidade) Fundação Universidade Federal do Piauí (FUFPI) PI 

Autor/a LOBO, Soraya Oka 

Título do Trabalho Os desafios da/na prática pedagógica na educação profissional tecnológica: o ser e o fazer do professor-tutor a distância 

Tipo Mestrado em Educação 

Ano/Publicação 2012 

Veículo/Publicação Catálogos de Dissertações e Teses – CAPES 

Fonte http://catalogodeteses.capes.gov.br/ 

Fundamentação Teórica Preti (2005), Mattar (2011), Coll e Monereo (2010), Silva (2003, 2011), Bauer e Gaskell (2000), Bogdan e Biklen (1994), Bertaux (2010), Perrenoud (1993), Charlot (2009), Behrens 

(2005), Sacristán; Pérez-Gómez (1998), Souza, (2011), Bardin (1977) e Berge (1995). 

Saberes Docentes do 

Professor Tutor 
(p.69) A escolha da opção metodológica deve estar relacionada com aspectos complexos trabalhados no AVA. Essa complexidade relaciona elementos como: a transmissão dos conteúdos - 
o pensamento, o jeito de escrever, a linguagem, a didática os quais devem estar elencados com aspectos sociais, econômicos e culturais do aluno; e o significado dos signos e seus 

instrumentos, bem como a não-linearidade – a ergonomia do ambiente. Neste último aspecto, cabe os professores-tutores amenizarem essa complexidade, por meio da sua didática, da sua 

organização nas postagens dos materiais, etc., com intuito de desafogar o aluno, ao acessar as mais diferentes informações, através dos links; 

(p.69) As formas de comunicação mediada pelas tecnologias digitais entre aluno e professor, configuram uma possibilidade de interação e de aprendizado tanto do emissor, quanto do 

receptor, uma vez que o compartilhamento de experiências pode ser recíproco, consequentemente possibilitam um espaço de construção de novos conhecimentos. (p.70) Pensando nisso é 

essencial identificarmos os saberes - o Saber Ser e o Saber Fazer, os quais estão “mergulhados” no Saber, necessários aos professores-tutores a distância, bem como as suas metodologias 
adotadas, por serem os representantes principais à frente da EaD no ambiente virtual educativo.  

Por outro lado, os saberes docentes estão relacionados não só com a sua formação, mas também com o contexto histórico e social, uma vez que vivencia circunstâncias adversas e 

momentos peculiares não só do aluno, mas também do espaço que proporcione a construção e a reconstrução do aprendizado.  

http://catalogodeteses.capes.gov.br/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/
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Atuação do Professor 

Tutor 
(p.66) [...] Professor-Tutor - função inerente a aquele que media a aprendizagem, estabelecendo o diálogo, interagindo e mantendo o estar junto virtual, através dos diferentes recursos 
como de chats, fórum de debates, dentre outros. 

(p.67) [...] Os recursos tecnológicos proporcionam, facilitam a comunicação entre professor – aluno e entre aluno – aluno. Apesar de o ambiente virtual trazer potencialidade que a 

construção do próprio conhecimento do aluno, é de fundamental importância a presença do professor-tutor, a fim de conduzir, mediar, orientar/guiar o aluno num espaço virtual que a 
colaboração e estimule o espírito crítico, participativo dos discentes, bem como socialize o compartilhamento de saberes entre os participantes. O professor deve criar condições para 

atuar neste novo cenário de aprendizagem, ou seja, deve estar apto para aprender a aprender.  

(p.67) [...] É imprescindível a atuação do professor, por ser a “mola mestra” no sentido de mediar, interagir, colaborar, compartilhar, conduzir e dirigir as atividades para o 
desenvolvimento de competências cognitivas imprescindíveis ao profissional crítico, reflexivo e criativo.  

(p.69) [...] O cenário virtual deve ser um ambiente que contenha elementos necessários para favorecer um estudo autônomo e independente do aluno, que seja participativo, colaborativo e 

que propicie o compartilhamento dos saberes entre os participantes. Todavia, mesmo com esses substratos é essencial a presença do professor-tutor à distância, uma vez que intermedia, 
orienta, tira-dúvidas, estimula o aluno a continuar buscando saberes necessários para a sua aprendizagem. Muitas vezes, diante da peculiaridade de cada aprendiz, O professor deve 

enfrentar, deve agir, deve saber fazer diante dos imprevistos, da incerteza, diante do inesperado.  

(p.71) [...] o professor-tutor a distância atua como mediador, facilitador, incentivador, investigador do conhecimento, da própria prática e da aprendizagem individual e grupal 
(ALMEIDA, 2001). Tudo isso, num ambiente proporcionado pela confiança, parceria e afetividade para que seja superada às adversidades enfrentadas. Mesmo diante dessas ações, a 

efetividade da prática pedagógica do professor-tutor a distância envolve todos que fazem parte do processo da EaD, desde a coordenação geral até a secretaria, pois o trabalho é feito em 

equipe e necessita da colaboração e sincronização de todos. 
(p.71) Entendemos que a prática pedagógica é influenciada por vários fatores, desde a infraestrutura da Instituição, normas internas da escola, material adotado, recursos didáticos e 

fatores social, econômico e cultural do aluno, dentre outros. A prática pedagógica “[...] é uma prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto 

da prática social. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social [...]”. (SOUZA, 2011, p. 16). É sabido que a prática  social está imbuída de contradições e de características 
socioculturais predominantes na sociedade.  
(p.72) O professor-tutor a distância é o orquestrador na construção do conhecimento, ele transcende a posição de instrutor, torna-se mediador, articulador crítico e criativo do processo 

pedagógico; enquanto o aluno é questionador, criativo, produtivo, sabe viver com cidadania e ética.  
(p.72) Para que haja possibilidade de mudanças nas ações docentes, os professores-tutores a distância devem refletir sobre sua prática, apresentando outra postura diante dos desafios que 

a sociedade impõe, especialmente para que haja a contribuição na educação, oportunizando uma transformação na sociedade, a fim de torná-la digna, justa e mais humanitária.  
(p.72) Cabe ao professor-tutor à distância, como mediador e facilitador do ensino, mostrar que o aparato tecnológico é apenas uma ferramenta que facilita o aprendizado. Fica claro que o 
conhecimento hoje é bastante compartimentado, fragmentado, em decorrência da sua hiperespecialização. Entretanto, é possível através da sala de aula virtual, ou seja, através do 

ambiente virtual de aprendizagem e das disciplinas reconstruirmos o conhecimento através de sua globalidade.  
Nomenclatura/Professor 

Tutor 
Professor Tutor 

Ideias centrais Os saberes e atuação do professor tutor é pautada pelo conceito de competências, segundo PERRENOUD. 

 

Conclusões 
(p.174) [...] Saber Fazer desses profissionais baseado no que eles disseram através das entrevistas orais, contemplando a caracterização da sua prática pedagógica. Ao descortinarmos os 

dados, tanto no primeiro quanto no segundo eixo, foram revelados vários indicadores que nos levaram a 04 (quatro) categorias: pedagógica, social, gerencial e suporte técnico. A primeira 
categoria, pedagógica, se refere às ações voltadas aos processos de ensino e de aprendizagem, como orientar os alunos, complementar o material de apoio, utilizar uma linguagem técnica 

que esteja ao alcance de todos, etc.  

(p. 174) A segunda categoria, a social, se refere às ações voltadas nas relações humanas, nas atividades práticas, serviços prestados para a comunidade, compartilhando experiências, 
dentre outros. A terceira, a gerencial, se refere às funções administrativas, como realizar um trabalho em equipe, estimular a participação dos alunos nas atividades de acordo com o 

cronograma pré-estabelecido e coordenar as atividades no momento presencial. Por fim, a última categoria encontrada foi a suporte técnico, a qual se refere ao apoio técnico das 

atividades realizadas, como orientar o aluno no acesso do ambiente virtual de aprendizagem através da plataforma moodle.  
 

Trabalho 3 

Instituição (Universidade) Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) RJ 

Autor/a SILVA, Cátia Regina França de Sousa Gaião e. 

Título do Trabalho Professor Presencial versus Professor-Tutor – Conhecimentos, Habilidades e Atitudes do Profissional na Área Educacional 

Tipo Mestrado em Administração 

Ano/Publicação 2011 

Veículo/Publicação Catálogos de Dissertações e Teses – CAPES 

Fonte http://catalogodeteses.capes.gov.br/ 

Fundamentação Teórica McLagan (1997), Le Boterf (2005), Moore e Kearsley (2004), Mello (2008), Vygotsky (1996), Wallon (1995), Czeszak (2010), Azevedo (2005),  Perrenoud (2002), Aretio (2002), 

Silveira (2000), Struchiner & Giannella (2005), Fusari (1993), Almeida (2003), Lobo Neto (2000), Freitas e Bertrand (2006),  Maia & Meirelles (2002),  Rodrigues (2004), Moran (2010), 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/
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Niskier (1999),  Keegan (1991), Silva (1998), Hoffman e Mackin (1996), Willis et al (1992), Gadotti (2000), Maia (2010), Harasim et al (2005), Otto Peters (2003), Borje Holmberg (2003), 
Garrison et al (2003), Piaget (1996), Souza (2004), Freire (1993), Moscovici  (2010), Ruas et al (2005),  Feuerschütte  (2006), Campos (2011),  Lito e Formiga (2009), Eboli (2004), Belloni 

(2001), Campos & Amaral (2007),  Freitas (2009), Santos et al (2005),  Souza (2004), Barreto (2003) e Sathler (2007). 

Saberes Docentes do 

Professor Tutor 
(p.64) Campos & Amaral (2007) informam ainda que professores-tutores trazem para o espaço da sala de aula virtual conhecimentos prévios e saberes construídos em suas vivências e que 

a utilização das tecnologias de informação e de comunicação como recurso pedagógico auxilia a explicitação desses saberes e que além das habilidades para dominar a tecnologia 
também precisam possuir as seguintes competências “Capacidade de aprendizagem ativa; Capacidade de convivência; Capacidade de gerenciar seu horário; e Organização e 

responsabilidade (p. 9).; e  Campos & Amaral (2007) indicam quatro competências exigidas para ao professor-tutor durante o processo ensino-aprendizagem, que são a atenção, a clareza, 

a visão sistêmica e a resiliência. Para eles, essas competências são complementares e fundamentais para que as demais possam fluir de forma natural.; e [...] Santos et al (2005) definem as 
competências para docência online em quatro categorias, técnicas e pedagógicas, gerenciais, sócio-afetivas, e tecnológicas.  

(p.69, Grifo nosso). Assim, sintetiza-se abaixo, as categorias das competências do professor-tutor explicadas por esses autores em relação aos Conhecimentos: Técnicas e pedagógicas:  

Indicar esquemas e estratégias que facilitem a aprendizagem; Estabelecer ligações entre teoria e prática, relacionando os trabalhos dos alunos à literatura específica, às vivências, aos 
casos, contextualizando os saberes; Sugerir possibilidades de aprofundamento dos conteúdos e indicar bibliografias;  Avaliar trabalhos, provas e a participação dos alunos, atribuindo 

conceitos. Tecnológicas: Utilizar com desenvoltura as tecnologias de informação e comunicação requeridas para a organização e condução das atividades docentes no ambiente online; 
Orientar os alunos sobre os procedimentos básicos do curso – a forma de submeter trabalhos, acessar conteúdos, enviar mensagens, participar de reuniões online (chats); Esclarecer 

questões sobre os materiais recebidos, sobre o uso da plataforma e das ferramentas de aprendizagem ou encaminhá-las para a equipe de suporte técnico. 

(p.73 Grifo nosso).  [...] em relação às Habilidades [...] Gerenciais: Estabelecer ou clarificar os objetivos e dinâmica das discussões; Agendar ou solicitar ao suporte técnico o 
agendamento de atividades; Flexibilizar prazos e modos de organização dos trabalhos, conforme as necessidades; Encaminhar dúvidas, críticas, sugestões e problemas acadêmicos e/ou 

administrativos para as instâncias competentes; Identificar e lidar com as instâncias administrativas típicas da educação on-line (professores, equipe de suporte, secretaria, designers 

instrucionais).  
(p.76 Grifo nosso). [...] das competências do professor-tutor explicadas por esses autores em relação às Atitudes [...] Técnicas e pedagógicas: Esclarecer prontamente as dúvidas dos 

alunos sobre conteúdo e atividades; Mediar as discussões, questionando e solicitando aos alunos o esclarecimento e aprofundamento de idéias; Fornecer feedbacks claros e detalhados das 

atividades e das contribuições dos alunos. Sócio-afetivas: Estabelecer um contrato psicológico com os alunos trabalhando suas expectativas em relação ao curso e ao processo de 
aprendizagem; Manter-se afetivamente próximo e comunicacionalmente presente no espaço virtual por meio de mensagens freqüentes, de preferência em tom informal, pessoal e bem-

humorado; Apoiar e estimular a aprendizagem, por meio de mensagens de suporte que valorizem e encorajem a participação individual e grupal, elucidando os desafios da educação on-

line; Respeitar as especificidades culturais, o estilo pessoal e as disponibilidades de cada um; Contribuir para a criação de um ambiente amigável, dirimindo conflitos e promovendo a 
interação e colaboração entre os alunos.  

Atuação do Professor 

Tutor 
(p.60) O professor na modalidade a distância deveria ser formador, necessitando orientar o estudo e a aprendizagem; deveria ser conceptor e realizador de cursos, de materiais, dos 

planos de estudo; ser pesquisador, atualizar-se nas várias disciplinas e metodologias de ensino/aprendizagem para refletir sobre sua prática pedagógica, ser tutor, aquele que orienta o 

aluno em seus estudos, de acordo com as disciplinas de sua responsabilidade e participar das atividades de avaliação, ser tecnólogo educacional, isto é, especialista em novas tecnologias, 
responsável pela organização pedagógica dos conteúdos, se adequar aos suportes técnicos a serem utilizados na produção dos materiais, assegurando a integração entre a equipe técnica e 

pedagógica e ser professor tira-dúvidas, função exercida também pelo tutor, porque assegura uma espécie de “balcão” de respostas a dúvidas com relação aos conteúdos de uma 

disciplina ou questões relativas à organização dos estudos e das avaliações (BELLONI, 2001).  

Nomenclatura/Professor 

Tutor 
Professor Tutor 

Ideias centrais Os saberes e atuação do professor tutor é pautada pelo conceito de competências (CHA)/Área da Administração. 

 

Conclusões 
(p.123) [...]é imprescindível a necessidade de que os docentes tenham qualificação acadêmica e capacitação que lhes deem condições de desenvolver um trabalho pedagógico adequado, 
possibilitando maior aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Infere-se que o reconhecimento de competências passa pela explicitação dos saberes, das capacidades, dos esquemas de 

pensamento e das orientações éticas necessárias.  

(p.124) [...]professor-tutor a comunicação exige um esforço maior por parte dele em ser claro e explícito ao interagir com o aluno no espaço virtual através do conhecimento escrito, pois é 
através dele que a maior parte do conhecimento adquirido na educação a distância acontece. Assim, acredita-se que para professores presenciais e tutores terem um bom desempenho na 

função, em maior ou menor grau de dificuldade, eles necessitam serem bons comunicadores, pois só assim conseguirão expor conhecimentos e informações para os alunos de forma clara, 

aumentando as chances do aluno aprender. É fundamental que o docente tenha ciência de que seu papel não é de um mero transmissor de conhecimentos, mas sim um mediador entre o 
sujeito do conhecimento – aluno – e o objeto do conhecimento – o conteúdo a ser apreendido (PIAGET, 1996). e 

(p.125) [...] na questão das Atitudes profissionais, verificou-se que não há distinção para professores presenciais e professores-tutores, pois é relevante para ambos os papéis ser dedicado 

no trabalho, comprometido, assíduo, estar com o planejamento de estudo pronto, ser empático e flexível, responsável, mantendo sempre uma postura ética, tanto com o seu trabalho como 
com a instituição em que atua, ser coaching e facilitador, paciente, resiliente, responsável e ter boa vontade para esclarecer as dúvidas dos alunos, ter humildade, ser simples, consciente, 

transparente e fomentar o interesse do aluno em ler e adquirir conhecimento e boa cultura, ter competência, vontade, disciplina, pró-atividade, persistência e otimismo, a fim de que os 

mesmos construam sua própria aprendizagem [...]  
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Trabalho 4 

Instituição (Universidade) Universidade Nove de Julho (UNINOVE) SP 

Autor/a LASZKIEWICZ, Chafiha Maria Suiti. 
Título do Trabalho Educação a distância: o papel do professor nos cursos ministrados a distância  
Tipo Mestrado em Educação 

Ano/Publicação 2012 

Veículo/Publicação Catálogos de Dissertações e Teses – CAPES 

Fonte http://catalogodeteses.capes.gov.br/ 

Fundamentação Teórica Saraiva (1996), Peters (2009), Landim (1997), Nunes (2009), Btwerty e Diehl, 1989 apud Nunes (2009), Perry e Rumble, 1987 apud Nunes (2009), Pimentel (1995), Alves (2009), Moran 
(2006), Sacristán (1998), Giner, 1997 apud Sacristán (1998), Freire (1984), Levy (1999), Sherry, Lawyer-Brook e Black apud TAVARES (2000), Palloff e Pratt (2002), Harasim, Hiltz, 

Teles e Turoff 1996 apud Palloff e Pratt (2002), Belloni (2003), Pretti, 2000 apud Dias (2010), Becker, 2003, apud Demo (2006). 

Saberes Docentes do 

Professor Tutor 
(p.69) [...]é por meio da mediação do professor que essa relação se amplia e se fortalece, o diálogo, que é sempre comunicação, funda a colaboração. (FREIRE, 1996, p.166)  
(p. 69) Entre as possibilidades dos ambientes virtuais, conforme citado anteriormente, há um espaço denominado fórum que representa a sala de aula dos cursos presenciais. Nesse 

ambiente, a figura do professor como animador39 é fundamental, sua atuação compreende a dinamicidade, o abandono do monólogo sábio para o diálogo dinâmico dos meios midiáticos.  

(p.73) [...]que o professor seja, por meio do diálogo, mediador e facilitador desse processo, de modo a favorecer a autonomia e a aprendizagem com vistas a aprender a fazer, a 
aprender a aprender e aprender a ser e conviver. Tais propostas denotam o desejo de evoluir como uma comunidade aprendente.  

(p.73) Cabe aos docentes, ainda, buscar no discente a capacidade de pensar, refletir, relacionar o conhecimento com dados da experiência diária, que permitam relacionar 

teoria e prática de modo a tornar-se um cidadão capaz de fazer frente às transformações pelas quais vêm passando a sociedade e as organizações.  

Atuação do Professor 

Tutor 
 (p.22) Há professores que não são preparados – tecnológica, linguística e pedagogicamente - para ministrar aulas em EaD, especialmente no que concerne  ao fato de que 
muitos dos professores que atuam na Educação a Distância tenham finalizado sua formação em momento anterior à era da informatização. 

(p.22) Supõe-se, também, que o desenvolvimento de linguagem apropriada ao meio virtual; a adoção de estratégias que propiciem ao aluno construção, assimilação e aplicação 

de novos conhecimentos; bem como o favorecimento de nova relação com o estudo e respeito à autonomia do estudante parecem fundamentais às habilidades do professor que 
visa ao trabalho sério e competente, promotor de aprendizagem em ambientes virtuais. 

(p.73) [...] O papel do professor-tutor compreende, desse modo, orientação, estímulo e mediação que resultam no eixo fundamental da prática metodológica proposta: o 

recurso motivacional. 

Nomenclatura/Professor 

Tutor 
Professor Tutor 

Ideias centrais A atuação do professor tutor, com vistas a verificar se esta atuação se limitava a uma mera transferência, das atividades da aula presencial (transposição). 

 

Conclusões 
(p.120) [...]uma visão bastante otimista em relação à ação do professor que opta por atuar na Educação a Distância. Tal percepção, entretanto, de certo modo se alterou ao 
longo das entrevistas, pois estas demonstraram que o discurso dos professores parece pautado pela teoria e não efetivamente pela prática, já que houve certa dificuldade de 

apresentar ações reais (práticas) que poderiam levá-los alcançar efetivamente o contato com os alunos e sua efetiva aprendizagem.  

(p.120) Acrescenta-se a isso o fato de os alunos demonstraram claramente seu descontentamento: não sentem nos professores o interesse e dedicação ao longo do 
desenvolvimento dos cursos. Como pôde ser observado, há frequente reclamação por ações mais interativas, mais diálogo, mais mediação entre a plataforma, os alunos, o 

conhecimento e o professor.  

(p.121) Muitas dessas questões realmente foram encontradas nas entrevistas realizadas, mas o que realmente surpreendeu foi perceber nos relatos que há uma filosofia ou um 
discurso alinhado, que permeia as concepções dos professores. As respostas oferecidas pelos professores fazem constante referência à necessidade de mediação e interação 

constante com os estudantes e entre os estudantes, para que, por meio diálogo, seja construído o conhecimento tão almejado. Todavia as respostas oferecidas pelos alunos não 

confirmam essas ações.  
(p.121) Os dados colhidos nas entrevistas realizadas com alunos permitem verificar que o descontentamento aponta exatamente para a falta de interação dos professores com 

os grupos. Evidentemente, não se pode generalizar, mas as respostas que demonstram o distanciamento, a falta de organização e compromisso são em número muito superior 

às que mencionam a interação, o diálogo e a mediação dos professores.  

 

Trabalho 5 

Instituição (Universidade) Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita (UNESP – Botucatu) SP 

Autor/a MANOEL, Cássia Mariza. 

Título do Trabalho A experiência multiprofissional e interdisciplinar da interação universidade serviços- comunidade: o olhar e o trabalho do professor tutor 

Tipo Doutorado em Saúde Coletiva 

Ano/Publicação (2012) 
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Veículo/Publicação Catálogos de Dissertações e Teses – CAPES 

Fonte http://catalogodeteses.capes.gov.br/ 

Fundamentação Teórica Rasco (2000), Batista (1998), Rodrigues e Mendes-Sobrinho (2007), Hernandez (1998), Balzan, (1999), Nóvoa (1995), Freire (1987), Madruga (1996), Moreira (2010), Sordi e Silva (2010), 

Libâneo (1982), Saviani (1980), Cyrino e Toralles-Pereira (2004), Ribeiro (1998), Romanholi (2010), Cyrino et al. (2006), Cunha (1996), Berbel (1998), Sordi e Bagnato (1998), Betti e 

Mizukami (1997), Japiassú, 1976 Apud  Braga (1999),  Braga (1999), Cortella (2001), Mercado (1995), Carvalho e Ceccim (2006), Gasparin (2012), Gadotti (2003), Beraza e Cerdeiriña 
(2012), Cecilio (2011), Ciuffo e Ribeiro (2008), Alves et al. (2009), Fernandes (1993), Batista (2012), Ciuffo e Ribeiro (2008), Furtado (2007), Isaia (2000), Holly (1992), Campos e 

Domitti (2007). 

Saberes Docentes do 

Professor Tutor 
(p.68) Os entrevistados falam da inexistência de formação para o ensino e também para o ensino de temas relacionados à Atenção Primária à Saúde durante a graduação.  

(p.71) Analisando o ensino de educação em saúde na graduação em enfermagem, Almeida e Soares (2011) observam a importância de uma preparação política para que se cumpra 

adequadamente o papel de enfermeiro professor. Ainda que hoje exista investimento para a superação da formação do enfermeiro professor consolidada na racionalidade técnica, 

observa-se que há ainda maior disponibilidade de cursos com este caráter, deixando em segundo plano os aspectos pedagógicos e os temas político-sociais.  
(p.71) Podemos afirmar que o tema foi amplamente abordado pelos entrevistados, que apontam vários aspectos relacionados a esta questão, sendo um deles a necessidade de formação 

específica para este trabalho e também o reconhecimento da base teórica imprescindível para o desenvolvimento das atividades.  

(p.75) Em seu livro “Professora sim, tia não”, Freire (1997) afirma que a tarefa de ensinar exige que a preparação, a capacitação, a formação se torne processos permanentes, que o 
ensinante não se aventure a ensinar sem competência para fazê-lo, ensinando o que não sabe. A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o dever de se 

preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade docente.  

Atuação do Professor 

Tutor 
(p.61) Deve-se lembrar também que o quadro de professores tutores do 3º ano é composto exclusivamente por médicos, devido à especificidade do conteúdo e do desenho da prática na 
atenção clínica. O fato das duas profissões, medicina e enfermagem, configurarem-se como maioria entre os professores tutores da IUSC pode ser explicado por tratar-se da formação de 

estudantes destas áreas profissionais e muitos destes professores tutores médicos e enfermeiros são docentes da Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP.  

(p.76) Os professores tutores relatam um processo de formação que valoriza a troca de conhecimentos entre os eles, sendo que os temas trabalhados e as estratégias utilizadas nos grupos 
de professores podem também ser utilizadas com os grupos de alunos.  

(p.77) É possível aprender com o colega técnicas de ensino, utilização de recursos didáticos, referências bibliográficas e possibilidades de condução de situações próprias ao ambiente de 

ensino-aprendizagem.  
(p.77) Também é possível observar no conteúdo explicitado pelos entrevistados a valorização da experiência prévia de cada um, relacionada com o trabalho assistencial, relativa ao ensino 

e mesmo aquela adquirida em outros aspectos da vida. Nóvoa (1992) afirma que a maneira como cada um ensina depende daquilo que somos como pessoa e coloca um questionamento: 

“Será que a educação do educador não se deve fazer mais pelo conhecimento de si próprio do que pelo conhecimento da disciplina que ensina?”  
(p.78) A construção coletiva e os trabalhos em grupo são apontados como elementos positivos no desenvolvimento das atividades, havendo o entendimento de existência de um avanço 

processual com participação ativa de cada membro do grupo. Betti e Mizukami (1997) afirmam que é importante incentivar e cultivar espaços em que haja motivação para criar, tentar, 

testar modelos de ensino, para que isto se torne um hábito saudável.  
(p.78) É valorizada pelo professor tutor a oportunidade de entrar em contato com temas que possibilitem seu crescimento profissional e lhe dêem mais segurança para realizar o trabalho 

com os alunos.  

(p.80) Também havia uma certa instabilidade quando se discutiam saberes que poderiam de certa forma transparecer uma invasão disciplinar. Esta sensação de certa incapacidade ou de 
perda de propriedade de saberes para alguns profissionais significava um desconforto e um constrangimento. Isto fica claro na observação de Cunha (1998) quando diz que em nossa 

sociedade, na maior parte das profissões e isto se aplica às profissões da saúde, “a especialidade é espaço de poder e de propriedade de quem a possui e através da defesa de sua não 

invasão é que o profissional se mantém. Como nestas formações da IUSC se permitia e se estimulava o exercício da interdisciplinaridade, inclusive com um certo borramento dos 
contornos de cada disciplina abordada, muitas vezes a dúvida, a imprecisão e a indecisão se tornavam excessivamente pesadas para os professores tutores.”  

(p.81-82, Grifo nosso) Propondo uma reflexão sobre a superação do conhecimento fragmentado nos cursos de graduação, Braga (1999) aponta que este tema pode ser considerado um 

desafio, visto que exige do professor uma postura de abertura e disponibilidade para o enriquecimento com novos enfoques. Tal postura pressupõe o enfrentamento de obstáculos, que se 
apresentam através de diferentes comportamentos por parte do professor, como a inércia ou oposição ativa à realização de um projeto. Estes obstáculos podem ser de diferentes ordens, 

como: • epistemológico, que reúne as resistências que os especialistas têm de integrar-se, reforçando a exclusividade de seu campo de saber e não estabelecer comunicação efetiva com 

outras linguagens; • institucional, que sacramenta a separação do saber em muitas disciplinas, com grandes dificuldades de comunicação entre elas; • psicossociológico, “que resume o 
poder e a dominação de que se revestem os especialistas, respaldados pela divisão do espaço intelectual e confirmados pelas instituições que asseguram o parcelamento do 

saber.”(JAPIASSÚ 1976, p. 90-97 Apud BRAGA 1999, p. 27) Portanto, segundo Braga (1999), as ações interdisciplinares exigem a aceitação da existência destes obstáculos, para poder 

encará-los como possibilidades inovadoras e não como ameaças. É importante encontrar formas de fazer convergir seus pontos de vista, seus métodos e resultados.  
(p.90) É reconhecido pelo professor tutor seu papel de mediador nas relações do aluno e pessoas/ambiente e que estas relações se dão de forma gradativa. Alves (2009) afirma que na 

formação dos profissionais de saúde é necessário propiciar oportunidades que favoreçam o contato dos estudantes com os problemas reais, de forma a dar sentido ao que se 

aprende/ensina, em um processo construído coletivamente.  
(p.93) Ao abordar a carreira profissional do professor, Beraza e Cerdeiriña (2012) afirmam que é importante se ter oportunidades para a realização pessoal, poder desfrutar do sucesso, 

ter satisfação, participar de redes de apoio para superar a solidão e os momentos de crise, porém nem todos têm êxito no desenvolvimento de seu projeto de crescimento profissional.  
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(p.106) O professor tutor aponta que as mudanças induzidas pelas vivências no trabalho, podem determinar alterações nas práticas profissionais e também na vida pessoal. Nóvoa (1992) 
afirma que “é impossível separar o eu profissional do eu pessoal”, pois aquilo que temos que fazer como profissionais e como pessoas se cruzam. A maneira de ser como pessoa se cruza 

com a maneira de ensinar e o contrário também é verdadeiro.  

Nomenclatura/Professor 

Tutor 
Professor Tutor 

Ideias centrais (p.49) “[...] compreeder os significados, concepções e percepções de professores tutores em relação ao seu trabalho junto à Disciplina Interação Universidade Serviços de Saúde e 

Comunidade (IUSC) e entender a contribuição desta experiência para a sua formação e qualificação profissional”. 

 

Conclusões 
(p.115) Fica expresso nas falas do professor tutor, o quanto todo este processo de participação na IUSC constituiu-se em aprendizagens para os professores, acrescentando-lhes saberes 

para desenvolver um outro olhar “qualificador da mediação pedagógica que se quer socialmente competente” (SORDI; SILVA, 2010) e também no seu trabalho profissional.  
(p.115) Tem sido possível trabalhar a educação permanente dos professores tutores envolvendo o exame constante das próprias experiências, o diálogo crítico com teorias “e o 

reconhecimento de que a postura reflexiva deve marcar o trabalho docente.” Esse processo tem favorecido a construção da autonomia para identificar e superar as dificuldades do 

cotidiano (NÓVOA, 1995).  

 

Trabalho 6 

Instituição (Universidade) Universidade Federal do Ceará (UFCE) CE 

Autor/a MINEIRO, Hélvia Moreira 

Título do Trabalho Formação do tutor: um estudo sobre os aspectos teóricos e práticos do curso de formação de tutores a distância do IFCE 

Tipo Mestrado em Educação 

Ano/Publicação 2011 

Veículo/Publicação Catálogos de Dissertações e Teses – CAPES 

Fonte http://catalogodeteses.capes.gov.br/ 

Fundamentação Teórica Litwin (2001), Maggio (2001), Machado e Machado (2004), Gonzalez (2005), Belloni (2006), Sá (2007), Torres (2007), Arredondo (2003), Wedemeyer (apud Aretio, 1999), Moraes (2010), 
Litto & Formiga (2009), Sá (2007), Preti (2005), Medeiros & Farias (2003), Neto (2001), Luckesi (2001), Nunes (2009); Peters (2009); Moore & Kearsley (2008), Neto & Saraiva 

(1996), Aretio (1999), Garrison (apud Peters, 2001), Bianco (2009), Polak & Martins (2000), Saraiva (1996), Palhares (2009), Martins (2009), Guaranys; Castro, 1979 (apud Martins, 2009), 

Tavares (2000), Kenski (2003). 

Saberes Docentes do 

Professor Tutor 
(p.45) Tavares (2000) considera que a redefinição dos papéis dos professores pelo uso da tecnologia envolve questões como estilos de ensino, necessidade de controle pelo 
professor, concepções de aprendizagem e a percepção da sala de aula como um sistema ecológico mais amplo, onde os papéis de professores e alunos começam a mudar. Coloca-

se, ainda, que o processo de transição do contexto educacional presencial para o virtual não é fácil. Nesta perspectiva Belloni (2006) evidência três dimensões presentes na função 

docente na EaD: produção e realização dos cursos e materiais; administração, planejamento e organização do processo na sua totalidade; e acompanhamento do corpo discente 
durante o processo de ensino e aprendizagem. 

(p.45) [...]deve-se ater que o professor “leciona” no meio educacional utilizando linguagens (mídias) especificas que implica necessariamente em novos desafios profissionais e 

didáticos. Segundo Kenski (2003) o papel por ele desempenhado não pode mais se circunscrever ao detentor do saber. Cabe ao professor nesta situação a compreensão teórica, 
metodológica e tecnológica empregadas para sistematização do ensino.  

(p.46-47) Aretio (apud Hack, 2007, p.3) vai mais além quando pontua algumas características necessárias e requeridas ao docente que irá atuar com a EaD: dominar determinadas 

técnicas e habilidades para tratar de forma especifica os conteúdos (escrita, áudio, vídeo, informática), integrados dentro das técnicas do desenho curricular; assessorar o aluno na 
organização de seu currículo (objetivos, conteúdos, recursos e atividades); facilitar a possibilidade de que o aluno autoavalie seu processo de autoaprendizagem; dominar técnicas 

de tutoria, presenciais e a distância; facilitar ao estudante diferentes técnicas de recuperação e correção para o sucesso das aprendizagens; oferecer as possibilidades do meio 

ambiente social e das instruções sociais como objeto de aprendizagem; elaborar diferentes técnicas e procedimentos de avaliação; ser capaz de organizar outras vias de 
aprendizagem (leituras, atividades, viagens, entrevistas, consultas); ensinar o aluno a adquirir técnicas para o desenho instrucional (como método de aprendizagem e de organizar 

sua aprendizagem através de uma estrutura); saber utilizar os meios de comunicação social como instrumentos para alcançar fins específicos, aproveitando todas as possibilidades.  
(p.57) Para Batista (2009), as experiências, conhecimentos, saberes e as atribuições do professor presencial são referências para aquele professor que deseja atuar como tutor na 

modalidade à distância.  

(p.59-60, Grifo nosso) [...] às funções/dimensões pedagógicas de acordo com Collins e Berge (1996): função gerencial, pedagógica, social e técnica. Esmiúça cada uma para melhor 
compreensão: função gerencial (nível administrativo): diz respeito à execução de atividades realizadas para o desenvolvimento do curso de maneira eficiente. Neste caso, Teles 

(2009) subdivide a função de gerenciar em três categorias: gerenciamento das ações dos estudantes instigando-os e encorajando-os a participar ativamente das atividades 

propostas; administrar discussões e trabalhos de grupos atribuindo funções aos  membros do grupo, acompanhando-os de modo geral; gerenciamento da parte do curso, 
esclarecendo aspectos relacionados ao curso, atribuindo notas aos alunos, emissão de relatórios das atividades executadas e pontuando normas de funcionamento da disciplina e 

situações acadêmicas – contrato pedagógico; função pedagógica: dimensiona o trabalho docente para apoiar o processo de aprendizagem individual ou grupal. Cabe ressaltar que 

esta função pode ser dividida em técnica centrada na instrução direta e técnica de facilitação da aprendizagem dos alunos. Teles (2009) subdivide essa função em atos pedagógicos 
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que podem contribuir para o bom desempenho da aprendizagem referente à disciplina somado ao desenho do curso; função social: configura-se como sendo a promoção das 
relações humanas no ambiente de ambiente primando pela valorização das manifestações dos alunos e desenvolvendo/incentivando a coesão grupal (BATISTA, 2009; MACHADO; 

MACHADO, 2004). Além disso, Walther (1996, apud Teles, 2009) estabelece que a tarefa primeira do professor seja criar condições para que ambiente se torne fácil e confortável, 

no qual o aluno não se sinta isolado; estabeleça um fluxo devolutivo de respostas que não ultrapasse as 24 h da demanda enviada pelo aluno; valorizar e reconhecer os comentários 
dos alunos sem prejulgamentos; função técnica: atribui-se a necessidade de domínio da tecnologia. Cabe ao professor conhecer e dominar a tecnologia que irá utilizar, pois é sua 

tarefa facilitar e mediar à adaptação do aluno de tal forma que se tornem usuários competentes e confortáveis para manejo das ferramentas a sua disposição (BATISTA, 2009; 

TELES, 2009; MACHADO; MACHADO, 2004).  
(p.64-65) [...] apresentar os saberes docentes como elemento de desenvolvimento de uma prática de qualidade na modalidade à distância. Conforme Tardif (2002) os saberes 

docentes são: saberes da formação profissional (pedagógicas); saberes disciplinares (específicos das áreas de conhecimento); saberes curriculares (objetivos, conteúdos, métodos); 

saberes experienciais (da prática). Acrescidos dos saberes específicos da modalidade de ensino à distância, sendo eles: saberes tecnológicos (disposição para a inovação e 
adequações tecnológicas), saberes didático- pedagógico (transposição de conhecimento), saberes pessoais (interação com os alunos). cabe ressaltar que todos estes saberes estão 

presentes na atuação do tutor à distância. 

(p.65) Os saberes produzem novas formas de articulação da prática tutorial ao fundamentar as decisões de ação junto aos alunos e a relação que o tutor estabelece com o trabalho 
que desempenha. É de fundamental importância que o profissional em questão tenha consciência de suas atribuições e os respectivos saberes envolvidos nesta dinâmica. Inclusive 

frente a uma postura reflexiva.  

Atuação do Professor 

Tutor 
(p.43) Cabe salientar que o professor que atua na EaD em geral advém de uma prática docente presencial, e portanto, pode-se inferir que a experiência de sala de aula contribui 
para atuação e prática docente à distância. Porém, deve-se levar em consideração as especificidades do ensino.  

(p.43) O professor passa assumir uma nova postura frente às condições de trabalho disponíveis e exigidas pelo processo educacional à distância. Necessariamente, precisa saber 

lidar com a separação espacial e temporal entre professores e alunos, uso de instrumentos, materiais e tecnologias específicas e especializadas, uso da linguagem escrita em 
substituição a linguagem oral prevalente no ensino presencial, com autonomia dos alunos. Portanto, é expressiva a mudança do trabalho docente desempenhado.  

(p.44) Para Belloni (2006) na EaD ocorre uma pulverização da prática docente onde se percebe a divisão das atividades exercidas pelos docentes comparadas com a educação 

presencial. As funções docentes de selecionar, organizar e transmitir o conhecimento, exercidas nas aulas magistrais no ensino presencial correspondem em EaD à preparação e 
autoria de unidades curriculares (cursos) e de textos que constituem a base dos materiais pedagógicos realizados em diferentes suportes (livro-texto ou manual, programas em 

áudio, vídeo ou informática) a função docente de orientação e conselho do processo de aprendizagem rompe com a exercida por contatos pessoais, coletivos e atendimento 

individual e passa a ser desenvolvida por atividades tutoriais a distância, em geral, individualizada midiatizadas por diferentes meios. (p.47) Além disso, Belloni (2006) relaciona 
uma lista de múltiplas funções (professor formador, conceptor e realizador de cursos e materiais, professor pesquisador, professor tutor, tecnólogo educacional, professor ‘recurso’ 

e monitor) que podem ser exercidas pelo professor na EaD que ao comparar ao ensino presencial representa a execução destas por um único indivíduo. Ou seja, no âmbito 

especifico da EaD há a fragmentação das funções exercidas pelo professor do ensino presencial. E, deve-se salientar que em cada curso é estruturado com próprio projeto e design 
institucional e que pode ser encontradas todas ou parte destas funções.  

(p.47) Fica claro, então, que as características evidenciadas fazem parte da prática do professor, tanto no ensino presencial quanto a distância. O professor passa a ser observado, 

cobrado e compreendido a partir das exigências e particularidades presentes na organização, planejamento e estruturação do processo de ensino e aprendizagem do sistema 
educacional à distância. E, também, sua postura frente às tecnologias e estudos contínuos fundamenta o trabalho a ser desenvolvido.  

(p.57) Ao descortinar o mundo de trabalho do professor de EaD se percebe muitas exigências, e, ainda não muito bem compreendidas e assimiladas por grande parte das pessoas. 

Nota-se que o ensino presencial e o ensino a distância requerem técnicas de ensino diferenciadas em virtude das especificidades de cada modalidade, mas não quer dizer que uma 
suprima a outra. Apenas, precisa deixar claro que a função do professor a distância são aquelas já desempenhadas pelo professor presencial acrescida de particularidades.  

(p.58) Na EaD, as atribuições que dizem respeito a atuação docente na tutoria esta relacionada a diversas tarefas, funções e papéis interligados e exigidos do tutor. De acordo com 

Warschauer (1997) e Harasim et al.(2005) (apud TELES, 2009), a sala de aula a distância tem imenso potencial para ambiente colaborativo e será neste contexto que o tutor irá 
desempenhar suas atividades. Os autores demonstram que as características deste espaço, são: comunicação de grupo a grupo (liberdade de comunicação direta entre os 

membros/colegas de grupo sem mediação), independência de lugar e tempo (acessibilidade a qualquer hora e lugar) e interação via comunicação mediada por computadores 

(evidência a comunicação clara de ideias sem ruídos e barreiras). 
(p.58-59) Brandon e Hollingshead (1999, apud Teles 2009) estabelece atos pedagógicos necessários aos ambientes de EaD, tais como: “estilo de conversação que o professor 

incentiva e modela, promovendo habilidades sociais e processos de grupo, estimulando a contribuição ativa, costurando comentários, fazendo perguntas e participando da 

discussão on-line” (pág. 73)  

(p.60-61) As mudanças, papéis e funções supracitados assumidos pelo professor estão relacionados à figura do tutor, pois suas atividades se apóiam em novas ferramentas de comunicação 

e seu papel é deslocado para promover a interação entre conteúdo – aprendizagem – cursista/aluno.  

(p.61) Autores como Andrade (2010); Belloni (2005); Gonzalez (2005); Arredondo (2003) e Emerenciano (2001) corroboram com a ideia de que o trabalho do tutor, apesar de suas 
particularidades nos remete a centralidade do papel do professor haja vista que atua como orientador do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, mediador na 

construção do conhecimento e participante do processo de formação do aluno. Os autores adotam o termo professor-tutor em substituição a tutor.  

(p.61) A inserção do tutor em educação não é novidade, porém o uso do termo não esclarece as dúvidas. De acordo com Aretio (2002) não há consenso entre os cursos e instituições 
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acerca da compreensão e denominação do docente que atua em um sistema educativo não presencial. É chamado de tutor, assessor, animador, facilitador, conselheiro, orientador, 
consultor, motivador, como sinônimos, contudo o autor reconhece a preponderância do termo tutor. Justifica-se essa variação em função da concepção de EaD que há em cada 

programa e instituição (CABANAS; VILARINHO, 2008). Trata-se também da interpretação arraigada da origem latina tutore que significa o aparato legal de proteger, tutelar, 

orientar alguém (ANDRADE, 2010).  
(p.64, Grifo nosso) É interessante a partir dessa compreensão sobre as atribuições tutor mencionar segundo Belloni (1999), as sete dimensões relacionadas à função do tutor, 

como:Função Formador: função pedagógica, estímulo à aprendizagem através das interações; Função Professor: concepção e realização de cursos e materiais didáticos; Função 

Pesquisador: atualização contínua, investigação e reflexão sobre a própria prática; Função Tecnólogo-Educacional: especialista em tecnologias digitais; Função Tutor: 
orientação dos alunos e geralmente responsável pela aplicação de avaliação da aprendizagem; Função “recurso”: responsável por tirar dúvidas dos alunos; Função monitor: 

exploração de materiais específicos, em grupos de aprendizagem. 

(p.64) Por meio das definições e funções apresentadas de acordo com autores estudiosos da área, caracteriza-se a função desse profissional como trabalho docente, pois suas 
funções/atribuições são observadas ao mediar o conteúdo; orientação e acompanhamento dos alunos; avaliação do processo de aprendizagem; seleção de material de apoio; enfim, 

todas as atividades desenvolvidas pelo professor presencial também são realizadas pelos tutores.  

Nomenclatura/Professor 

Tutor 
Tutor 

Ideias centrais (p.13) Entender as concepções, os fundamentos, as formas de organização, estruturação e funcionalidade presentes no programa de formação tutorial. 

 

Conclusões 
(p.129) No contexto da EaD ficou claro que o tutor é figura de fundamental importância para construção da aprendizagem dos estudantes. Vale destacar a necessidade de 

evidenciar a complexidade que é ser tutor, uma vez que este profissional é extremamente cobrado e atribuído o sucesso ou fracasso dos cursos nos quais estão vinculados.  
(p.129) [...] sabe-se que não existem cursos de graduação para formá-los em professor-tutor; raríssimos são os cursos de licenciatura em que sua grade curricular tem disciplinas 

relacionadas a EaD e/ou tecnologias digitais; a experiência daqueles que se interessam pela EaD são provenientes de um pratica docente presencial ou não tem nenhuma 

experiência docente. São motivos suficientes para que os cursos de formação sejam elaborados para sanar esta “deficiência” e garantir que tais profissionais atuem como o 
conhecimento necessário a pratica tutorial.  

 

Trabalho 7 

Instituição (Universidade) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) MG 

Autor/a NEVES, Inajara de Salles Viana 

Título do Trabalho Condições de trabalho docente no ensino superior na rede privada na modalidade educação a distância 

Tipo Doutorado em Educação 

Ano/Publicação 2011 

Veículo/Publicação Catálogos de Dissertações e Teses – CAPES 

Fonte http://catalogodeteses.capes.gov.br/ 

Fundamentação Teórica Dias e Machado (2000), Lakatos e Marconi (1986), Lampert (1997, Levy (1999), Sancho (1998), Belloni (2006), Tardif e Lessard (2008), Mill (2011) e Pimenta (1999). 

Saberes Docentes do 

Professor Tutor 
(p.122) 

O termo conhecimento tem muitos significados, dependendo de como é utilizado.(...) Pode significar o saber, a condição de estar informado, de ter experiência, de estar 

em condições de utilizar e praticar alguma coisa. Pode indicar o que é conhecido ou a coisa conhecida: a cultura, a erudição, a instrução, os saberes, as ciências, as 

ideias. Pode nomear a competência, no caso, o direito de julgar, de exercer uma dada atividade. E, por fim, pode apontar a relação social que se estabelece entre 
pessoas, quando se é apresentado a alguém, etc. Em todos os casos acima, trata-se de um processo sócio-histórico da atividade criativa humana. Ele constitui a base das 

orientações humanas nas ações sociais. (DIAS E MACHADO, 2000, p. 65).  

(p.122) De acordo com Lakatos e Marconi (1986), o conhecimento pode ser empírico ou científico. O primeiro caracteriza-se pela transmissão informal, geralmente tem como base central 
a observação e a experiência pessoal. Já o segundo é trabalhado de modo racional e conduzido por meio de procedimentos científicos, tendo como objetivo explicar “o porquê e como” dos 

fenômenos. O conhecimento empírico ou popular e o científico não são distintos pelo objeto analisado, mas sim pela forma ou métodos que chegam a “conhecer”.  
(p.123) [...]as categorias, saberes e competências na prática pedagógica da docência virtual a partir da estrutura Trabalho Docente Virtual: conhecimento e competências, Trabalho 

docente virtual: polidocência e saberes necessários, e, Aspectos relacionados à docência virtual: práticas educativas, pedagógicas e a formação permanente.  

(p.125) [...]aos conhecimentos e competências requeridas no desenvolvimento do trabalho docente, é possível fazer referência a alguns elementos que são essenciais e se destacam na 
conjuntura do sistema educacional atual, em especial no ensino superior. Com base nos estudos de Coelho e Amaral (2007, p. 74) fazendo referência a Lampert (1997, p. 41), pode-se 

afirmar que a atualização contínua é imprescindível a esse profissional, já que a “formação acadêmica conservadora, calcada na ideologia da escola tradicional, novista e tecnicista, [...] 

lhe dá uma formação, muitas vezes, bitolada, desprovida de comprometimento político e social”.  
(p. 125-126) [...]de acordo com Levy (1999), o que é de fato imperioso na educação é a associação de práticas que favoreçam aprendizagens personalizadas e aprendizagens coletivas em 

rede. Portanto, as transformações incididas pela virtualidade e decorrentes da informação estabelecem uma nova relação com a forma como se aprende, ou seja, uma nova relação como 

conhecimento.  

http://catalogodeteses.capes.gov.br/
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(p.126) Levy (1999) apresenta três comprovações. Inicialmente, refere-se à velocidade, surgimento e renovação dos conhecimentos e do savoir-faire. “Pela primeira vez na história da 
humanidade, a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no início de seu percurso profissional estarão obsoletas no final da sua carreira.” (LEVY, 1999, p. 157). A outra 

constatação refere-se à nova natureza do trabalho e às mudanças requeridas, pois nos dias atuais, trabalhar requer aprender, transmitir saberes e produzir conhecimento, o que está 

relacionado ao ciberespaço como potencial pedagógico para configuração de novas aprendizagens.  
(p.126) Diante disso, junto às contribuições de Sancho (1998), os professores, no contexto das TDIC, devem levar em conta os aspectos voltados a uma formação crítico-situacional, 

conceitual, técnico-pedagógica e autorreflexiva. Dessa forma, estariam garantidas as competências necessárias aos docentes na conjuntura da sociedade atual. No ponto de vista ainda de 

Sancho (1998), tal concepção de formação deve fazer parte de políticas de formação inicial e permanente dos docentes em todos os níveis de ensino, desde a educação básica até o ensino 
superior.  

(p.126) Considerando que conhecimento é resultante das interações e socializações humanas, entende-se que se constitui mediante a mobilização e sistematização de diferentes 

competências. Portanto, pode-se entender que a competência interativa é um elemento indispensável ao trabalho docente, em especial na modalidade EaD.  
(p. 127) Considerando que a interação é essencial no contexto da EaD e apresenta-se de forma específica nessa modalidade, é pertinente destacar que a capacidade interativa configura-se 

como uma competência fundamental no trabalho docente. Nesse sentido, busca-se uma distinção conceitual entre interatividade e interação.  

(p. 127) Com base nas contribuições de Belloni (2006), é fundamental:  
Esclarecer com precisão a diferença entre conceito sociológico de interação – ação recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre a intersubjetividade, isto é, encontro entre dois sujeitos – 

que pode ser direta ou indireta (mediatizada por algum veículo técnico de comunicação, por exemplo, carta ou telefone); e a interatividade, termo que vem sendo usado indistintamente com dois 

significados diferentes em geral confundidos: de um lado a potencialidade técnica oferecida por determinado meio (por exemplo CD-ROMs de consulta, hipertextos e em geral, ou jogos 

informatizados), e, de outro, a atividade humana, do usuário, de agir sobre a máquina, e de receber em troca uma “retroação” da máquina sobre ele (p. 58). 

(p. 127-128) A interação, como destaca a autora, em situações de cursos em EaD, se diferencia de acordo com a ferramenta utilizada, por exemplo, em situações em que se utiliza o 
telefone, há um evento de intersubjetividade, podendo inclusive apresentar um caráter socioafetivo, além do retorno imediato, ou em situações que envolvam um programa informático com 

vasta possibilidade interativa de grandes trocas de informações, Ambas as circunstâncias, proporcionam amplas probabilidades de aprendizagem. Com relação ao conceito de 

interatividade, Belloni (2006) afirma que é um conceito muito utilizado e pouco discutido.  
(p.130) [...]o domínio sobre o conhecimento específico é mais uma vez elencado como necessário e como condição inicial para o trabalho desse profissional. Nesse sentido, entende-se que 

o conhecimento científico é destacado como essencial no trabalho docente virtual.  

(p.131-132) Junto às competências mencionadas, é necessário destacar três áreas distintas que de uma forma ou de outra interferem na docência virtual; são elas: as competências 
pedagógicas, tecnológicas e de gestão. A primeira está relacionada ao acompanhamento efetivo do aluno, no que concerne ao conteúdo e estratégias de interação e diálogo. A segunda 

refere-se à necessidade de conhecimento e domínio operacional do ambiente virtual e funcionamento das plataformas de aprendizagem. A competência de gestão está relacionada ao 

cumprimento de prazos, retorno aos alunos e coordenação, processos avaliativos e aspectos burocráticos que interferem no trabalho docente.  
(p.132) [...] percebe-se que tanto competências como saberes decorrem de algum tipo de conhecimento, resultante da experiência prática ou reflexiva [...]  

(p. 132) [...]saber relaciona-se com o que se aprende conexo à prática e não necessariamente ao que é científico. Pode-se inferir que em alguns contextos o saber é menos valorizado que o 

conhecimento.  
(p.132) [...]o saber está relacionado com o fazer, portanto, pode ser entendido numa perspectiva técnica, mas que ao mesmo tempo provém de conhecimentos adquiridos por meio de 

formação, qualificação e que se desenvolvem em competências no decorrer do trabalho docente, em especial o virtual.  

(p.135) [...]o domínio do conteúdo refere-se a um conhecimento essencial para esse profissional. É desse conhecimento que as competências e saberes decorrem.  
(p.135) [...] o “saber profissional” desses trabalhadores deve ser constituído não por um “saber específico”, mas por vários “saberes” de diferentes gradações, de distintas origens, aí 

incluídos, também, o “saber-fazer” e o “saber da experiência”.  

(p.135) [...]um saber pluridimensional, voltado ao “saber profissional” dos docentes apontado por Tardif e Gauthier (1996, p. 11). Para os autores, “o saber docente é um saber composto 
de vários saberes oriundos de fontes diferentes e produzidos em contextos institucionais e profissionais variados”.  

(p.135) [...]para Pimenta (1999), a mobilização dos “saberes dos docentes”indica que são constituídos por três categorias: os saberes da experiência, os saberes do conhecimento 

referidos a formação específica de atuação, os saberes pedagógicos, aqui entendidos como os que viabilizam a ação do ‘ensinar’. 
(p.135) Tardif, Lessard e Lahaye (1991, p. 218) mostram que “a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de transmissão dos conhecimentos já constituídos, pois, 

sua prática integra diferentes saberes, com os quais o corpo docente mantém diferentes relações” [...] afirmam os autores, para conseguir alcançar os objetivos traçados, os professores 
comumente utilizam os saberes das disciplinas, os saberes curriculares, os saberes da formação profissional e os saberes da experiência.[...]  

(p.136) Pimenta (1999) agrupa no que denomina “saberes do conhecimento” os saberes disciplinares e curriculares identificados por Tardif, Lessard e Lahaye (1991) e apresenta uma 

conotação especial aos “saberes da experiência”, destacando dois níveis: os saberes da experiência dos alunos – futuros professores, construídos durante a vida escolar, e os saberes da 
experiência produzidos pelos docentes no trabalho pedagógico cotidiano.  

(p.136) Saviani (1996, p. 145) aponta que o educador é aquele que educa, o qual, consequentemente, precisa saber educar, precisa aprender, precisa ser formado, precisa ser educado 

para ser educador, precisa dominar os saberes implicados na ação de educar. Sob essa ótica, o autor afirma que se invertem os termos da questão: “em lugar de os saberes determinarem 
a formação do educador, é a educação que determina os saberes que entram na formação do educador”.  

(p.136) A afirmação de Saviani (1996) coopera para a premissa de que o professor/educador necessita de uma visão de mundo, uma concepção de educação, de ensino, e que essas 

concepções determinam os tipos de saberes que deverão ser mobilizados numa determinada situação em sala de aula e fora dela.  
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(p.136) [...]O saber da experiência vai se consolidando desde o processo de formação inicial desse profissional...  
(p.138) O tempo de experiência determina também o domínio de determinados saberes.  

(p.138) [...]importante considerar que os saberes geralmente são produzidos pelos docentes no trabalho pedagógico cotidiano, e isso acarreta tempo. Esse período se diferencia de acordo 

com a subjetividade, experiências culturais, formação, idade, além de outros elemento que irão definir o perfil do docente.  
(p.139) [...] define o que deve ser e saber esse profissional, até mesmo em uma perspectiva de identidade, está ligado aos conhecimentos, competências e saberes utilizados no conjunto de 

sua prática pedagógica, adquiridos na formação inicial e com a experiência profissional.  

(p.147) A busca sistemática pelo conhecimento pedagógico não deve ser uma preocupação apenas institucional e sim do profissional envolvido, que deve ter ciência da necessidade do 
permanente aprofundamento teórico.  

Atuação do Professor 

Tutor 
(p.128) Para Tardif e Lessard (2008), a interatividade caracteriza-se como um basilar objeto de trabalho do professor, pois o fundamental de sua atividade profissional consiste em entrar 

numa classe e trabalhar um programa de interações com os alunos. Sob o ponto de vista dos autores, a docência se desenvolve concretamente dentro de interações; estas não são apenas 

alguma coisa que o professor faz, mas se configuram no espaço no qual o professor adentra para trabalhar. Nesse sentido, “ensinar é um trabalho interativo” (p. 235).  
(p.128) Percebe-se que o conceito de interatividade foi apresentado por Belloni (2006) com sentidos diferenciados do ponto de vista apresentado por Tardif e Lessard (2008). A primeira 

autora define a interatividade como uma ação que nem sempre se configura como um processo de interação, algumas vezes há apenas comunicação. Do ponto de vista dos autores Tardif e 
Lessard (2008), a interatividade é inerente ao trabalho docente, no caso específico apresentado, diante da realidade da modalidade presencial.  

(p.133) O trabalho docente realizado na EaD é bastante fragmentado, e as atividades desempenhadas são atribuídas a trabalhadores distintos ou a uma equipe. De acordo ainda com Mill 

(2011), as equipes são baseadas numa concepção aditiva, onde cada integrante desenvolve uma tarefa diferente, ou integrada, na qual as atividades são desenvolvidas por todos, portanto, 
o trabalho docente a distância se organiza de forma grupal e cooperativa.  

(p.133) Na modalidade presencial, destaca ainda o autor, há outros profissionais além do docente participando do processo ensino-aprendizagem, como técnicos, gestores, secretários, e 

estes não são considerados docentes, inclusive, nem fazem parte da categoria do magistério. Mas no caso da EaD, não é possível que a “unidocência” se configure, como é o caso da 
modalidade presencial. Nesta modalidade, costuma-se responsabilizar um único docente pelas atividades de sua disciplina: desde o planejamento, organização das aulas, desenvolvimento 

do conteúdo, orientações das atividades pedagógicas, processos avaliativos, gestão do tempo e espaço da sala de aula e acompanhamento do desempenho dos alunos. Já na instância da 

EaD virtual, a responsabilidade pelas atividades relativas ao ensino-aprendizagem são divididas.  
(p.133-134) [...]pode-se afirmar que na EaD há “um trabalhador coletivo” que exerce as atividades do trabalhador docente na educação presencial, portanto, passa-se da unidocência 

para a polidocência, pois, na EaD, é necessário articular diferentes profissionais para que possam ser produzidos os conteúdos do curso, para haver a organização didática do material, a 

conversão do material para a linguagem da mídia, seja ela impressa, audiovisual, virtual etc, a coordenação e gerenciamento da turma de alunos, entre outras atividades.  
(p.134) 

Sob o modo de organização polidocente, o saber que seria detido por um único educador no ensino presencial é segmentado e distribuído a vários profissionais. Assim, 

na EaD, equivalendo a figura do professor da educação presencial, surgem categorias profissionais redefinidas: como o docente-conteudista, o docente-tutor (virtual e 
presencial), o docente projetista educacional (ou designer instrucional ou estrategista pedagógico), entre outras. [...] Por isso, o compartilhamento dos fazeres e saberes 

do professor na polidocência virtual acirra a descaracterização do trabalho docente tradicional, isto é, a organização do trabalho pedagógico como polidocência traz 

implicações diversas ao magistério como categoria profissional (MILL, 2011, p. 28). 
(p. 134) A polidocência apresenta dois dados importantes sobre o trabalho coletivo na docência virtual: interdependência entre os membros da equipe e fragmentação do processo de 

trabalho. A interdependência perpassa pela colaboração, cooperação e sinergia de grupo, devido aos objetivos comuns em torno da construção do conhecimento pelo aluno. O outro 

aspecto relaciona-se à fragmentação do trabalho, que apresenta questões perversas, em especial ao docente virtual, como a redução da sua autonomia e da noção ampliada sobre o seu 
trabalho.  

(p.142) O professor/tutor virtual que atua no contexto do processo ensinoaprendizagem deve ter em mente que os objetivos educacionais na EaD são em princípio os mesmos da educação 

presencial, entretanto, a forma como tais objetivos são alcançados é distinta.  
(p.145) Estruturar processos de formação nas instituições a partir de um conhecimento pedagógico estruturado exige um processo contínuo de planejamento e avaliação do que está sendo 

realizado. O que costuma ocorrer, geralmente, são encontros pontuais com viés mais operacional e tecnológico do que reflexivo e pedagógico.  

Nomenclatura/Professor 

Tutor 
Professor Tutor 

Ideias centrais Identificar os saberes e as práticas envolvidas na docência virtual 

 

Conclusões 
O arquivo da Tese encontrado, comporta apenas o Capítulo 4, intitulado ‘Trabalho Docente Virtual: conhecimentos, competências e saberes no fazer pedagógico”, contudo é o capítulo que 

mais apresenta relevância para esta pesquisa, portanto foi considerado ainda que não completa a Tese. 
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Fundamentação Teórica Nóvoa (1995), Tardif (2002), Carvalho e Gil-Pérez (1993), Behrens (1999), Moran (2003), Sacristán (1995), Masseto (2000), Belloni (2001), Kenski (2007), Levy (1999), Angotti; Bastos; 

Souza (2002), Moore e Kearsley (2008), Jaeger e Accorssi (2001), Bentes (2009), Aretio (1994), Corrêa (2007), Mill (2002), Lapa e Pretto (2010), Souza (2004), Pesce, 2007), Zuin (2006). 

Saberes Docentes do 

Professor Tutor 
(p.42) Compreender a importância do diálogo entre a teoria e a prática não significa olhar a escola como apenas um campo de aplicação, mas compreender a experiência como produção 
de saberes. Significa ainda instigar a reflexão sobre o papel docente, que não se constrói exclusivamente com base na acumulação de saberes, técnicas ou conhecimentos, mas também 

“através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto 

ao saber da experiência” (NÓVOA, 1995, p. 25). 
(p.43) Nessa perspectiva, o papel do professor, segundo Tardif (2002), envolve, entre os saberes que envolvem a docência, os saberes da experiência. Esses saberes são provenientes do 

exercício da profissão, são conhecimentos adquiridos e validados pela experiência. “Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de 
saber-fazer e de saber-ser” (TARDIF, 2002, p. 38). 

(p.43) O autor aponta mais três saberes necessários à prática docente: os saberes da formação profissional, os saberes disciplinares e os saberes curriculares. Para Tardif (2002), os 

saberes da formação profissional são aqueles conhecimentos oriundos das instituições de ensino, que incluem tanto os saberes das ciências da educação como os saberes pedagógicos. Os 
conhecimentos consolidados na sociedade por meio dos grupos sociais produtores de saberes, dispostos em forma de disciplinas nos cursos, são indicados pelo autor como saberes 

disciplinares. Já os saberes curriculares, vinculados a instituições, são aqueles que se concretizam “sob a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores 

devem aprender a aplicar” (TARDIF, 2002. p. 37). 
(p.43) Com base nos saberes, Tardif (2002) coloca que o bom professor é aquele que consegue articular esses saberes, não resumindo essa relação a simples transmissão. Carvalho e Gil-

Pérez (1993) afirmam que esse modelo de formação do professor como transmissor de conhecimentos e destrezas tem-se colocado insuficiente na preparação dos estudantes e dos próprios 

professores. Os autores indicam que a tarefa docente pode ser orientada “como um trabalho coletivo de inovação, pesquisa e formação permanente” (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1993, p. 
18). Os professores que optam por um perfil baseado na transmissão de informação e conteúdo, mesmo que produzam ótimos cursos, tendem a atrair a desmotivação e resumir a 

aprendizagem aos aspectos teóricos, que se evidenciam incapazes de dar conta da relação teoria/prática do mundo atual (MORAN, 2003b). 

(p.43-44) Para Behrens (1999), as abordagens que focam na reprodução, repetição, formulando uma visão mecanicista da prática educativa, são chamadas de paradigmas conservadores, 
divididos em três tipos: paradigma tradicional, paradigma escolanovista e paradigma tecnicista. Para a autora, o papel do professor dentro do paradigma tradicional é colocar o conteúdo 

de maneira fragmentada, de modo que o conhecimento é posto como pronto e acabado. Dentro do paradigma escolanovista, cabe ao professor auxiliar no processo de aprendizagem, não 

objetivando dirigir, mas aconselhar o estudante, afirma Behrens (1999). Já no paradigma tecnicista, a autora coloca que o professor foca sua prática na transmissão e reprodução do 
conhecimento, utilizando técnicas instrucionais. 

(p.44) O profissional do ensino que tem clareza de sua posição na transformação social não resume suas atividades à transmissão de saberes, mas necessita compreender a ligação com a 

prática social, que deve estar interligada com a organização escolar e a ação pedagógica (HEINECK, 1999). Para exigir essa postura do professor, é preciso garantir aos professores de 
todos os segmentos da escolaridade básica uma sólida e ampla formação cultural, que poderá apontar como frutos uma atuação que vise a uma formação na educação básica, voltada à 

construção da cidadania (BRASIL, 2001b). Privilegiar a dimensão cultural na formação de professores significa valorizar outros aspectos além daquele de acúmulo de saberes específicos 

dos conteúdos. 
(p.44) Sacristán (1995) compreende que a experiência cultural do professor é determinante, pois acredita que educar e ensinar é permitir um contato com a cultura, na acepção mais geral 

do termo. Ele reforça que o “ensino é uma prática social, não só porque se concretiza na interação entre professores e estudantes, mas também porque estes atores refletem a cultura e 

contextos sociais a que pertencem” (SACRISTÁN, 1995, p. 66). 
(p.44) Ao concordamos com a posição teórica dos autores que explicitam a complexidade da prática docente para além do mero repasse de conteúdos, apontamos na direção indicada por 

Masseto (2000) ao afirmar que o professor é um mediador do processo de ensino-aprendizagem. O autor define mediação pedagógica como o comportamento do professor quando se 

coloca como facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, como uma ponte (não estática) entre o aprendiz e sua aprendizagem. Em virtude do modelo de prática docente com 
que estamos acostumados, deparamos com este “meio do caminho”, onde necessitamos fazer a transição daquele professor que oferece todas as respostas prontas, atuando exclusivamente 

como facilitador, no sentido pejorativo da palavra, para aquele professor orientador do processo educativo. 

(p.44) O professor que está inserido no paradigma em que é o centro do processo educativo, é aquele que emite o saber, encontra-se deslocado ao ser-lhe exigida uma mudança de postura, 
que de detentor do saber ele passe a ser mediador entre o estudante e o conhecimento. O desconforto diante dessa nova realidade é natural. Entretanto, aquele professor que não se 

dispuser a adquirir essa postura, provavelmente perderá espaço e qualificação profissional diante desse novo cenário, seja em cursos presenciais ou a distância. 

(p.45) Como possibilidade de mudança, a formação dos futuros professores pode ser vista como uma oportunidade para construir novas concepções da prática docente. Belloni (2001) 
defende que a formação de professores incorpora três dimensões: a pedagógica, a tecnológica e a didática. A dimensão pedagógica diz respeito aos conhecimentos dos processos de ensino 

e aprendizagem, provenientes da psicologia, ciências cognitivas e ciências humanas. A autora destaca a importância de o professor experimentar as metodologias ativas, com vistas a 

desenvolver a pesquisa e a aprendizagem autônoma em seu próprio processo de formação. 
(p.45) A dimensão didática, segundo Belloni (2001), se refere ao conhecimento específico para o professor de determinado campo ou área. Esse conhecimento precisa ser atualizado, tanto 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/
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no aspecto da evolução da disciplina, como no aspecto que diz respeito à utilização dos materiais didáticos com suportes técnicos, completa a autora. Assim, a dimensão didática 
relaciona-se diretamente com a última dimensão, a tecnológica. Muito mais do que a mera utilização dos aparatos tecnológicos, a dimensão tecnológica abarca a avaliação e a seleção de 

materiais. Entretanto, isso não representa colocar os professores como meros consumidores de materiais didáticos, pois esta dimensão os chama também a serem autores e elaboradores 

de estratégias para a utilização dos recursos disponíveis. Ou seja, a dimensão tecnológica “abrange as relações entre tecnologia e educação em todos os seus aspectos” (BELLONI, 2001, 
p. 88). 

(p.45) Compreendemos a importância dessas três dimensões de conhecimento para a atuação do professor. No entanto, focaremos nossa discussão na última dimensão, a tecnológica. Uma 

das motivações para aprofundar o diálogo com autores que trazem algumas reflexões sobre a docência com as tecnologias de informação e comunicação (TIC) é a necessidade de 
compreender um pouco melhor o papel do professor diante do contexto de inserção das TIC presentes em todos os espaços educativos. 

(p.45-46) Hoje, os professores lidam com estudantes que possuem acesso ao mundo de informações disponíveis na rede. Porém, o acesso à informação não é sinônimo de aprendizagem. É 

nesse novo contexto que os professores podem repensar a prática docente diante das TIC, que a cada dia se fazem mais presentes nos ambientes educacionais, muitas vezes trazidas pelos 
próprios estudantes. 

(p.46) Para um posicionamento crítico em relação às tecnologias, é necessário conhecer o computador, os suportes midiáticos e todas as possibilidades educacionais e interativas das 

redes, para aproveitá-las nas mais variadas situações de aprendizagem e nas mais diferentes realidades educacionais. Mas é também “preciso transparência e clareza sobre as reais 
possibilidades de ação docente com o uso das tecnologias.” (KENSKI, 2001, p. 76). 

(p.46-47) Para a pesquisadora Kenski (2007), o papel do professor no sentido tradicional, daquele que “professa a verdade”, deve ser transposto para o de professores mediadores, que 

são capazes de orientar sem enrijecer o processo de ensino-aprendizagem. Moran (2007) completa afirmando que os professores são facilitadores, cujo objetivo principal é colaborar no 
avanço do processo de aprender de cada estudante. Para ele,  

A aquisição da informação, dos dados dependerá cada vez menos do professor. As tecnologias podem trazer hoje dados, imagens, resumos de forma rápida e atraente. O 

papel do professor – o papel principal – é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los (MORAN, 2007, não paginado). 
(p.47) A partir daí, a principal função do professor não pode mais ser a difusão de informações, que agora é realizada de forma mais eficaz por outros meios. Sua competência deve se 

deslocar no sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento (LEVY, 1999), extrapolando o modelo do professor que indica ao estudante um único caminho para chegar a respostas 

estanques e preestabelecidas. 
(p.48) Ao se pensar na inserção de TIC na educação, surge o questionamento: será que os professores são formados para apropriarem dessas tecnologias em sua prática pedagógica? 

Alguns autores (ANGOTTI; BASTOS; SOUZA, 2002; SOUZA, 2004; KENSKI, 2001; BELLONI, 2001) já discutiram essa questão e concordam que é fundamental a incorporação das TIC 

nos cursos de formação dos futuros docentes. “Qualquer melhoria ou inovação passa necessariamente pela formação de professores, pois eles formam um grupo prioritário e 
importantíssimo nos sistemas educacionais.” (BELLONI, 2001, p. 87). 

(p.48) É fundamental, dentro do atual contexto, cada vez mais permeado pelas tecnologias, que o professor seja formado para lidar com elas e utilizá-las como aliadas na sua prática 

pedagógica. Num primeiro momento, “os cursos de formação de professores necessitam incorporar os meios tecnológicos comunicativos (MTC) familiarizando seus educandos-professores 
com a utilização destes” (ANGOTTI; BASTOS; SOUZA, 2002, p. 30). 

(p.48) Quando falamos em incorporar as TIC na formação dos futuros professores, não nos referimos apenas à sua instrumentalização, ou seja, priorizar unicamente o “saber usar” as 

TIC no sentido de aprender a mexer com a ferramenta. Isso é fundamental, mas não é o fim em si. Tão importante quanto saber utilizar a ferramenta é saber quando, de que maneira e por 
que fazer uso de cada TIC em determinado conteúdo. 

(p.48-49) A inserção de uma disciplina no currículo dos cursos de licenciatura não nos parece ser o melhor caminho para aprofundar as discussões com os licenciandos sobre a utilização 

das TIC no processo educativo. Essa afirmação é pautada nos pressupostos da mídia-educação, pois de acordo com essa vertente a dimensão tecnológica deve permear todas as disciplinas 
e conteúdos, inclusive no que tange aos aspectos didáticos da formação dos licenciandos (BELLONI, 2005). Não queremos invalidar todas as iniciativas de inserção de tecnologias no 

currículo das licenciaturas, apenas alertamos para a fragmentação e a redução da dimensão tecnológica em uma disciplina pontual no curso. 

(p.49) O parecer do MEC (2001) afirma que ainda são raras as iniciativas no sentido de garantir que o futuro professor aprenda a usar,   no exercício da docência, as diferentes 
tecnologias. E completa:  

Presos às formas tradicionais de interação face a face, na sala de aula real, os cursos de formação ainda não sabem como preparar professores que vão exercer o 

magistério nas próximas duas décadas, quando a mediação tecnológica vai ampliar e diversificar as formas de interagir e compartilhar, em tempos e espaços nunca 

antes imaginados. (BRASIL, 2001b, p. 25, grifo nosso). 

(p.49) Por vezes temos cursos de formação continuada ministrados por técnicos de informática, contratados para repassarem instruções aos professores (MALLMANN; BASTOS; 
CATAPAN, 2006). Nesses casos, observa-se o empobrecimento dos cursos de formação ao minimizar os aspectos pedagógicos. Dessa maneira, reduz-se o espaço em que poderíamos 

discutir as TIC como objetos de estudos, ou seja, sobre quais são as abordagens possíveis dentro da prática docente, para que cada ferramenta possa ser utilizada de maneira crítica e 

criativa.  
(p.49) Cursos na modalidade a distância representam um espaço onde os professores são desafiados a pensar sobre a inserção das TIC em sua prática pedagógica. Isso porque a EaD é 

uma modalidade de ensino mediada e dependente das TIC. Assim, de certa maneira, quando o professor aceita trabalhar na EaD, depara-se com a possibilidade de refletir e incorporar a 

utilização das TIC na docência.  
(p.49-50) Entretanto, esse não é o único desafio enfrentado pelo professor na EaD. Outro aspecto é a docência compartilhada, a inserção de profissionais que irão ajudá-lo desde o 
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planejamento dos materiais didáticos, que são os designers instrucionais, até o momento em que a disciplina será ministrada, contando com a colaboração dos chamados professores 
tutores. 

Atuação do Professor 

Tutor 
(p.47) [...]a principal função do professor não pode mais ser a difusão de informações, que agora é realizada de forma mais eficaz por outros meios. Sua competência deve se deslocar no 

sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento (LEVY, 1999), extrapolando o modelo do professor que indica ao estudante um único caminho para chegar a respostas estanques e 

preestabelecidas. 
(p.48) Ao se pensar na inserção de TIC na educação, surge o questionamento: será que os professores são formados para apropriarem dessas tecnologias em sua prática pedagógica? 

Alguns autores (ANGOTTI; BASTOS; SOUZA, 2002; SOUZA, 2004; KENSKI, 2001; BELLONI, 2001) já discutiram essa questão e concordam que é fundamental a incorporação das TIC 

nos cursos de formação dos futuros docentes. “Qualquer melhoria ou inovação passa necessariamente pela formação de professores, pois eles formam um grupo prioritário e 
importantíssimo nos sistemas educacionais.” (BELLONI, 2001, p. 87). 

(p.48) É fundamental, dentro do atual contexto, cada vez mais permeado pelas tecnologias, que o professor seja formado para lidar com elas e utilizá-las como aliadas na sua prática 

pedagógica. Num primeiro momento, “os cursos de formação de professores necessitam incorporar os meios tecnológicos comunicativos (MTC) familiarizando seus educandos-professores 
com a utilização destes” (ANGOTTI; BASTOS; SOUZA, 2002, p. 30). 

(p.51) O papel do tutor e suas atribuições são compreendidos das mais diversas formas. Para Moore e Kearsley (2008), que utiliza a nomenclatura de instrutor para tutor, o instrutor é a 
fonte de informação mais importante e confiável quando se trata do sistema de monitoramento do estudante, isto é, do acompanhamento das tarefas apresentadas. Percebemos que, 

segundo o autor, o tutor é um orientador, cujo papel é administrativo, fiscalizador da entrega de tarefas dos estudantes. Isso reforça a ideia do tutor como auxiliar administrativo dos 

estudantes que são ensinados com os materiais, entendidos por Litwin (2001) como “pacotes” autossuficientes sequenciados e pautados. 
(p.51) Dentro dessa perspectiva, o papel do tutor refere-se muito mais a aspectos organizacionais e administrativos do que à docência. Mesmo que nossa opção teórica de docência se 

encaixasse dentro da perspectiva de que o professor é o detentor do conhecimento e a única fonte confiável para repasse de informações ao estudante, tal atividade do tutor como colocada 

acima ainda não seria uma atividade docente. Isso porque o tutor é entendido aqui como apenas um gerenciador das atividades acadêmicas do estudante. 
(p.51) A compreensão da principal atividade do tutor como motivacional também é atrelada a essa concepção de que o tutor não é um professor. Nesse caso, seu foco de atuação está em 

organizar encontros para manter os estudantes motivados. Assim, a formação do tutor pode ser de área distinta do curso em que irá atuar, pois seu compromisso não está relacionado aos 

conteúdos e conhecimentos necessários para a formação do estudante. 
(p.51) Compreendemos sob a perspectiva que não exige uma formação mínima e específica na área/curso em que irá atuar o tutor podemos correr o risco de minimizar os conhecimentos 

dos estudantes. Afinal, o tutor é o elo de ligação mais próximo entre o estudante e o curso. Jaeger e Accorssi (2001) colocam que o tutor deve entender de que forma os conteúdos e as 

disciplinas do curso estão integrados. 
(p.51) A formação de nível superior e experiência mínima de um ano no magistério é a qualificação mínima para os tutores que atuam nos cursos fomentados pelo Sistema UAB (BRASIL, 

2009). Este pode ser um indício de valorização dos conteúdos específicos para a atuação do tutor. 

(p.51) Bentes (2009) coloca como necessário que o tutor possua formação na área e domínio do conhecimento a ser estudado pelo aluno. Isso porque para o autor o tutor é um professor, 
não cabendo a ele somente atividades motivacionais e organizacionais, mas também de orientação, acompanhamento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem do estudante. 

(p.52) O tutor, como parte integrante da equipe de educadores, é aquele professor que possibilita a comunicação bidirecional utilizando os recursos técnicos à disposição (ARETIO, 1994). 

Para o autor há três funções que devem ser assumidas pelos professores tutores: a função orientadora (centrada no âmbito afetivo, de atitudes e emoções), a função acadêmica 
(relacionada aos conteúdos, reforço do processo de ensino e aprendizagem) e a função institucional (relativa a questões administrativas da instituição). Essa tarefa docente, um pouco 

diferente da educação convencional, exige um grau de especialização. 

(p.52) Um aspecto que podemos indicar sobre o professor tutor que o diferencia do professor do ensino presencial é a necessidade de lidar com as TIC para potencializar e redimensionar 
o espaço e o tempo. A organização do tempo e espaço não é algo muito simples, segundo Corrêa (2007), pois exige do professor repensar a lógica de organização dos tempos/espaços 

próprios do ensino presencial, romper com a cultura educacional baseada na presencialidade. 

(p.52-53) Os últimos autores discutidos apontam que o tutor é um professor. Litwin (2001) concorda ao afirmar que a diferença entre o professor presencial e o tutor é mais institucional 
do que pedagógica. No Brasil, encontramos alguma diretriz legal sobre o papel do tutor na Resolução 26 de 2009, alteração parcial da resolução 44 de 2006, que normatiza e regula a 

concessão de bolsas dos integrantes dos cursos vinculados ao Sistema UAB. Segundo a Resolução (2009), o tutor deve exercer atividades típicas de tutoria, deixando a cargo das 

instituições de ensino superior a descrição dessas atividades. Na medida em que, em nosso entendimento, há uma compreensão da importância de cada projeto pedagógico como instância 
particular na definição do papel do tutor dentro de cada curso, será que a falta de clareza legal sobre as atividades do tutor colabora para o quadro de indefinição acerca desse novo 

profissional na educação? 

(p.53) Para Mill (2002), o trabalho realizado pelo tutor é um trabalho docente, mas o autor não utiliza a nomenclatura professor. Ele justifica essa escolha afirmando que o tutor não deve 

ser chamado de professor, pois na EaD não há aula propriamente dita. Entretanto, posto o que discutimos sobre o papel do professor no item anterior deste capítulo, não reduzimos a 

função do professor a dar aula. Assim, nossa concepção se pauta no tutor como professor, responsável pelo processo de ensino e aprendizagem, um mediador que pode atuar 

presencialmente e/ou a distância por meio dos recursos tecnológicos disponíveis. 
(p.53-54) O professor tutor não é o único docente envolvido durante o processo de desenvolvimento de um curso. Durante todo o processo de planejamento do curso, desenvolvimento dos 

materiais didáticos, até a ministração do curso e/ou disciplina atuam professores responsáveis pelos conteúdos, designers gráficos e instrucionais, e muitos outros profissionais. Assim, 

além de compreender que é professor, é interessante que o tutor não trabalhe isoladamente, à margem da concepção de criação e desenvolvimento do curso e/ou disciplina. Quando se 
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institui, por exemplo, uma equipe de educadores, como professores conteudistas, professores tutores presenciais e a distância, reduzir a responsabilidade da docência a apenas um desses 
profissionais é correr o risco de perder em diferentes aspectos características do processo de ensino-aprendizagem do estudante. Lapa e Pretto (2010) exemplificam tal situação a partir do 

planejamento de uma disciplina: 

[...] quando o professor planeja tudo sozinho e espera que os outros professores e tutores apenas executem a sua proposta, quando esses sequer conseguem compreender 
os objetivos pedagógicos que a orientaram. Ou ainda quando ele fragmenta o processo de ensino e de aprendizagem organizando as atividades docentes em separado: 

alguns interagem no ambiente, outros avaliam, outros “ensinam”, como se ele e os outros professores pudessem ausentar-se de parte integrante do processo de 

acompanhamento da aprendizagem do aluno e apenas interferir em partes isoladas do processo (LAPA; PRETTO, 2010, p. 84). 
(p.54) Nessa mesma direção Kenski (2007, p. 8) coloca como necessária e indispensável a formação de professores para EaD, para não retornarmos ao modelo ultrapassado em que se 

dividem funções e não se articulam ações. A autora ainda acrescenta que “esta formação não é breve e nem é fácil”. Papéis mal-entendidos podem ser esclarecidos à medida que 

professores e tutores participem de encontros de formação para atuarem em cursos na modalidade a distância. 
(p.54) Numa experiência, discutida por Souza (2004), que propõe atividades presenciais e a distância relacionadas à resolução de problemas de física, encontramos um modelo de 

docência com a participação de vários professores, chamados pelo autor de colaboradores. Para o acompanhamento das atividades realizadas por meio de um ambiente virtual, o 

professor responsável pela disciplina contava com a participação de professores colaboradores que poderiam por meio de e-mail e do próprio ambiente encaminhar sugestões no 
planejamento das atividades, inclusive das presenciais. O planejamento e o desenvolvimento das atividades presenciais e virtuais ficavam registrados no ambiente por meio de um relato 

do professor responsável. Isso para possibilitar que os professores colaboradores enviassem sugestões ao professor responsável. Ou seja, o planejamento e o acompanhamento das 

atividades não estavam dependentes apenas do professor responsável, mas da reflexão e contribuição de vários professores colaboradores, embora coubesse apenas ao professor 
responsável aceitar ou não as indicações. A maneira de organização da docência colocada pelo autor nos traz um olhar sobre o que pode ser uma docência compartilhada. 

(p.54) Essa característica coletiva do papel do professor, em nossa concepção, torna-se necessária na EaD, para que não ocorra a fragmentação do trabalho docente colocada por Lapa e 

Pretto (2010). Assim, concordamos com Belloni (2001) quando afirma que o professor tutor faz parte do que a autora chama de professor coletivo, característica específica da educação a 
distância: “a transformação do professor de uma entidade individual para uma entidade coletiva” (BELLONI, P.81, 2001). 

(p.55) Caso professores e tutores não compreendam a necessidade do trabalho coletivo, corremos o risco de o tutor tornar-se um Professor de Script de Autoria Alheia (PESCE, 2007), ou 

seja, aquele que executa um planejamento elaborado por um outro professor. Confirmada essa postura de professores e tutores, a crítica de Zuin (2006) sobre o professor coletivo estaria 
correta, pois ele afirma que a fragmentação da figura do professor colabora para transformá-lo em um prestador de serviço, aquele que se isenta do processo e executa apenas a “sua 

parte”, não se preocupando com todo o processo de ensino-aprendizagem. 

(p.55) O professor tutor é chamado ao desafio de fazer parte do professor coletivo. Mas para que se construa realmente o caráter coletivo na docência, além dos tutores se perceberem 
como professores, é fundamental que os demais participantes da equipe os reconheçam como educadores. Entender que na EaD não há mais uma única pessoa responsável pelo ensino, 

mas uma equipe de educadores que em conjunto vão se responsabilizar pela ação pedagógica necessária para o desenvolvimento das diversas etapas do curso na modalidade a distância 

(UNIVERSIDADE..., 2007), é o primeiro passo para que o professor coletivo deixe de ser apenas um conceito. 

Nomenclatura/Professor 

Tutor 
Professor Tutor 

Ideias centrais A discussão acerca da atuação do tutor, fundamentada na configuração dessa atuação como professor coletivo.  

 

Conclusões 
(p.121) Por tratar-se de um novo contexto, a EaD, professores ministrantes e tutores não estão acostumados a dividir a docência. Geralmente, as experiências desses professores são 
baseadas na educação presencial, em que apenas um professor é responsável pela docência. Configura-se como um desafio assumir a docência compartilhada. 

(p.121) Como ponto de partida para a compreensão sobre a docência coletiva, apontamos para cursos de formação que podem auxiliar os professores ministrantes a entender as diferenças 

e as necessidades que advêm de “ser professor” na EaD. Essa formação deve explicitar que “as competências necessárias a um professor em um curso a distância são tantas que não se 
pode pensar na sua atuação isolada” (KENSKI, 2007). Essa realidade torna-se mais desafiadora na medida em que a carga horária dos professores ministrantes que atuam na EaD são 

computadas como extensão, configurando um trabalho a mais, remunerado por meio de bolsas de pesquisa (LAPA; PRETTO, 2010). Assim, perguntamos: como incentivar esses 

professores a participarem desses cursos de formação? 
(p.122) Não muito diferente é a situação dos tutores, que obrigatoriamente têm outras atividades remuneradas em virtude da baixa remuneração da atividade de tutoria e precisam 

adaptar-se para conseguir participar dos encontros de formação. Quando nos remetemos à formação de tutores, não estamos falando de um curso oferecido uma única vez, com o qual os 

tutores se tornem especialistas em tutoria, fazendo com que esse título lhes dê a qualificação para atuar como tutor em qualquer curso. Como já mencionamos, não basta que o tutor 
compreenda as questões acerca da EaD, mas é preciso que tenha uma formação acadêmica mínima que lhe possibilite atuar e assumir responsabilidades sobre a formação dos estudantes, 

caso contrário esse tutor não terá um papel docente e não poderá fazer parte do Professor Coletivo. 
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Fundamentação Teórica Masetto (2000), Gutierrez e Prieto (1994), Porto (2009), Tractenberg (2007), Maia e Mattar (2007), Mill (2010), Santiago e Viana (2008), Emerenciano, Souza e Freitas (2001), Maia e 

Mattar (2008), Pimentel (2010), Filatro (2007), Márcia Alves (2008). 

Saberes Docentes do 

Professor Tutor 
(p.47-48) Etimologicamente mediar se constitui como verbo transitivo direto e é especificado como o ato de intervir acerca de, estar no meio, interceder, repartir em duas partes 
iguais, ao passo que, mediação, substantivo feminino, é a ação de mediar, intervir, e mediador diz-se do ou o que intervém para provocar um acordo, uma reconciliação entre 

duas ou mais pessoas, um intercessor (Dicionário Magno). 

(p.48) [...] mediação [...] uma ação que traz consigo uma ideia de movimento, e, quando atrelada a educação, a um movimento que se volta à construção do conhecimento. 
(p.48) Para Masetto (2000, p. 144-145) mediação pedagógica é “a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da 

aprendizagem em relação ao trabalho com o conteúdo junto ao aluno”, quando se refere a forma como o professor desenvolve o processo de mediação, afirma que esta “se apresenta 

com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem”. Nesse contexto, segue analisando que para que a mediação aconteça nesta perspectiva, se faz necessário que 
o mediador desenvolva um tratamento do conteúdo a ser trabalhado, e que possam colaborar com a coleta, organização e manipulação das informações de forma que aconteça o 

movimento de relação entre “colegas, professor e com outras pessoas” até que um conhecimento significativo seja produzido pelo aluno de forma que este possa interferir na sua 

realidade. 
(p.48) Gutiérrez e Prieto (1994, p.62) definem a mediação pedagógica como “o tratamento dos conteúdos e das formas de expressão dos diferentes temas” no sentido de direcionar o 

“ato educativo” ao desenvolvimento de uma perspectiva de uma educação concebida a partir da “participação, da criatividade da expressividade e da racionalidade”. 

(p.48) Ambos os autores se aproximam quando afirmam que o tratamento dado ao conteúdo a ser trabalhado pelo professor configura a forma inicial de mediação pedagógica e aponta 
para a direção a que deve ser desenvolvida. 

(p.49) [...] as constantes mudanças no campo tecnológico sofrida pela sociedade, observamos que a relação entre a tecnologia e a construção do conhecimento se torna cada vez mais 

efetiva. A convergência cada vez maior do número de mídias para os AVEAS tendem a requerer uma preparação cada vez maior do profissional que atua na educação a distância. Porto 
(2009, p.53-54) faz alusão a mudança de paradigma no cenário educacional afirmando que essas mudanças passaram a requerer outras competências para o desenvolvimento da 

mediação pedagógica em EaD. 

(p.49-50) Nesse sentido, a autora relaciona alguns aspectos da mediação pedagógica que, segundo ela “precisam ser considerados quando se trata de educação a distância, sendo eles: 

• A interação que deve existir entre os sujeitos da relação pedagógica e a interatividade entre estes sujeitos e as ferramentas tecnológicas das informações 

disponíveis; 

• A organização do tempo e do espaço para a realização do projeto ensino-aprendizagem que torna possível o uso da geração em que a comunicação é armazenada 

e acessada em tempos e espaços diferentes; 

• A aplicação pedagógica de tecnologias da informação e da comunicação, não com fins em si mesmas, mas que sirvam para problematizar situações de 
aprendizagem, gerando ações interativas e cooperativas, de acordo com os pressupostos que vêm orientando a produção do conhecimento e a efetivação de 

aprendizagens na perspectiva crítico-reflexiva; 

• A preocupação com o sujeito em sua totalidade, entendendo-o a partir da ideia de complexidade; 

• A formação da pessoalidade dos sujeitos educando-educador; 

• A multiplicidade e a diversidade de informações disponíveis, administrativos e de suporte técnico que precisam a criar e mobilizar infraestrutura indispensável à 
realização da proposta de EaD; 

• A agilidade qualidade de serviços organizacionais, administrativos e de suporte técnico que precisam criar e mobilizar infraestrutura indispensável à realização da 

proposta em EaD; 

• A ressignificação conceitual do conjunto de pressupostos que permanece conformando o pensamento e a ação humana, o que permitirá que a educação a distância 

assuma aqueles preceitos que possibilitariam a criticidade, a criatividade e a emancipação humana. 

 

(p. 50) As considerações feitas pela autora nos remetem a ideia de que a mediação não pode ser estática, ela traz consigo a ordem de um movimento contínuo que possibilite o uso das 

ferramentas tecnológicas no desenvolvimento da aprendizagem junto ao aluno e, ainda, em consonância com Masetto (2000), que possibilite a criação do conhecimento que represente 
uma forma de inserção neste ambiente por parte do aluno e na mudança da postura do profissional envolvido com a EaD. 

(p.50) [...] no sentido de elencar algumas indicações para o desenvolvimento da mediação pedagógica no que diz respeito ao trabalho didático-pedagógico realizado pelo profissional de 

educação, Gutierrez e Prieto (1994) também elencam alguns eixos que orientam o desenvolvimento da mediação pedagógica na EaD, sobretudo, quando se trata da construção do 
material didático para os cursos na modalidade [...] 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/
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(p.50) [...] Os autores afirmam que nesta proposta de mediação pedagógica “o autor do texto-base parte já de recursos pedagógicos destinados a tornar a informação acessível clara e 
organizada” de forma que possa se pense na auto-aprendizagem do aluno. Os autores seguem relacionando ao que chamam de “aspectos” para o desenvolvimento desta proposta de 

mediação que se estruturam a partir do situar da temática, do tratamento do conteúdo, das estratégias de linguagem, dos conceitos básicos e das recomendações gerais. 

(p.51) Outra fase da mediação estabelecida pelos autores é o tratamento com base na aprendizagem. Nesta proposta, o foco de sua atuação consiste no desenvolvimento de 
procedimentos adequados para que “a auto-aprendizagem converta-se num ato educativo”. Segundo os autores, desenvolver uma mediação focada na aprendizagem trata-se de 

estabelecer referências “às experiências a e ao contexto do educando” possibilitando a relação com o contexto social do educando. 

(p.51) O tratamento com base na forma está relacionado aos recursos a serem utilizados para o desenvolvimento da construção do processo de aprendizagem  junto ao educando, nesse 
sentido, os autores enfatizam a construção do próprio ambiente de aprendizagem como uma ação que deverá estimular a aprendizagem do aluno além da promoção para o uso dos 

recursos a serem disponibilizados para tal fim. 

(p.51) Masetto (2000) também relaciona as características da mediação pedagógica: 
Dialogar permanentemente de acordo com o que acontece no momento; trocar experiências; debater dúvidas, questões ou problemas; apresentar perguntas 

orientadoras; orientar nas carências e dificuldades técnicas ou de conhecimentos quando o aprendiz não consegue encaminhá-los sozinho; garantir a dinâmica do 

processo de aprendizagem; propor situações-problema e desafios, desencadear e incentivar reflexões, criar intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade real onde 
nos encontramos, nos mais diferentes aspectos; colaborar para estabelecer conexões entre o conhecimento adquirido e novos conceitos; fazer a ponte entre outras 

situações análogas; colocar o aprendiz frente a frente com questões éticas, sociais, profissionais por vezes conflitivas; colaborar para desenvolver crítica com relação 

à quantidade e à validade das informações obtidas; cooperar para que o aprendiz use e comande por elas ou por quem as tenha programado; colaborar para que se 
aprenda a comunicar conhecimentos seja por meios convencionais, seja por meio de novas tecnologias (Masetto, 2000, P.145-146). 

(p.52) [...] características comuns da mediação pedagógica como a atitude do profissional, a disponibilidade para atuar com a diversidade de informações e a apropriação do 

conhecimento convergem como elementos-base para a atuação do mediador nos ambientes de construção da aprendizagem. Esses elementos parecem nortear o discurso da mediação 
pedagógica trazido por Masetto (2000), Gutiérrez e Prieto (1994) e por Porto (2009) [...] 

(p.52) [...] o processo de mediação  pedagógica como ação-base a construção do conhecimento na EaD. [...] mediar se torna uma ação complexa a medida que se faz necessário 

mobilizar uma gama de conhecimentos, sobretudo, habilidades e competências docentes relacionadas ao uso da ferramenta no campo tecnológico. 
(p.72) Tractenberg (2007) descreve as competências necessárias ao professor para o desenvolvimento da docência nestes espaços. Nesse sentido, o autor elenca que as quatro (04) 

competências que se fazem essencial para a prática profissional on line são: 

1- Competências pedagógicas (domínio dos métodos de ensino- aprendizagem) e técnicas (domínio de conteúdo); 

2- Competências sócio-afetivas (capacidades de criação de um ambiente interpessoal favorável à aprendizagem); 

3- Competências gerenciais (capacidade de organização e coordenação das atividades e procedimentos relativos ao curso); 

4- Competências tecnológicas (domínio de organização e coordenação das atividades e procedimentos relativos ao curso. (p.2). 
(p.72) Maia e Mattar (2007) também discutem que uma das características que frequentemente é associada a EAD é o fato de que o professor deixa de ser visto como uma “entidade 

individual” e torna-se “uma entidade coletiva”. Nesse contexto, ele afirma que 

(...) O professor de cursos a distância pode ser considerado uma equipe, que incluiria o autor, um técnico, um artista gráfico, o tutor, o monitor etc. Muito mais do que 
um professor, é uma instituição que ensina a distância, tanto que muitas definições de EaD insistem na ideia de que o ensino é planejado e coordenado por uma 

instituição (p.90). 

(p.72) [...] nas palavras de Maia e Mattar (2007), o professor assume funções: 
Como autor de material para EaD, o professor tem agora que elaborar e organizar conteúdos. Para isso, precisa desenvolver novas habilidades, como focar poucos 

conceitos em cada aula; planejar o material de maneira que o aluno tenha tempo suficiente para percorrer as salas e realizar as atividades; definir letras, tamanhos, 

cores e fundos para integrar à mensagem; fazer escolhas no material visual a ser utilizado nas salas (como esquemas, diagramas, gráficos, tabelas, figuras, imagens, 
fotos etc.); planejar sons e animações; dominar recursos multimídia; e assim por diante (p.90). 

(p.74) A função docente desenvolvida pelo professor, hoje, nos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, encontra  na figura do professor-tutor o sujeito que acumula grande parte 

destas funções docentes [...] 
(p.76-77) [...] as “novas” habilidades e competências necessárias ao desenvolvimento da docência na EaD, destacamos o entendimento do espaço- tempo para o desenvolvimento das 

atividades educacionais nos AVEAs mediado pelas novas tecnologias Mill, Santiago e Viana (2008), a formação profissional com um perfil polidocente Mill (2010), o desenvolvimento de 

ações dialógicas e  interativas articuladas com a produção didática para educação on line Santos e silva (2009), quando especificamos a ação do professor-tutor nesta perspectiva, 
podemos considerar a relação feita por Emerenciano, Souza e Freitas (2001) quando consideram quatro grandes aspectos para o desenvolvimento da tutoria: 

Capacidades 

- domínio dos conhecimentos básicos da Informática; capacidade de expressão; competência para a análise e resolução dos problemas; conhecimentos (teóricos e 

práticos); - capacidade para buscar e interpretar Informações. 

Valores 
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- responsabilidade social; solidariedade; espírito de Cooperação; tolerância; identidade Cultural. 

Atitudes 

- promoção da educação de outros; defesa da causa da justiça social; proteção do meio ambiente; defesa dos direitos humanos e dos valores humanistas; apoio à paz 

e à solidariedade. 

Disposição3 

- para tomar decisão; para continuar aprendendo estes aspectos nos permitem verificar se a práxis corresponde aos valores priorizados, conhecimentos, capacidades 

e atitudes projetadas. (p.8) 

(p.77) Uma grande questão á que chamamos a atenção é o fato de que o professor- tutor torna-se, na verdade, o docente no desenvolvimento do processo educacional. Isso se apresenta 
quando analisamos a necessidade do replanejar que é trazido em termos de conteúdos a ser trabalhados, essa necessidade aparece tanto nas discussões de Maia e Mattar (2008) quanto 

na de Pimentel (2010) por considerar a intersubjetividade do aluno nos AVEAs e ainda o mesmo como sujeito construtor do seu próprio conhecimento. Ou ainda na relação que podemos 

fazer na perspectiva do próprio domínio de habilidades e competência para tal ação que aqui apresentamos a partir de Filatro (2007) e Emerenciano Souza e Freitas (2001) quando 
relacionam o desenvolvimento e apropriação destes elementos para atuação docente. 

(p.77) [...] fato é que, apesar de não encontrarmos explícitas essas exigências profissionais por parte do modelo UAB, mas há explicitamente essa solicitação exigida para  o 

desenvolvimento da tutoria na prática cotidiano dos professore-tutores. 
(p.78) Para Emerenciano Souza e Freitas (2001) o tutor além do domínio do conhecimento também deve possuir a habilidade de problematizar o conteúdo e de propor a busca pela as 

fontes de pesquisa, ação esta, que requer a especialização do mesmo nas temáticas de atuação. Nesta perspectiva, é exigida do professor-tutor uma formação necessária para o 

desenvolvimento da docência, de forma que, este possa ainda ser capaz de adotar procedimentos que visam estimular respostas pessoais dos alunos. A partir destas considerações como 
ainda dizer que o professor-tutor permanece desenvolvendo sua atuação apenas baseada na monitoria? Ou ainda, como distanciar o docente que atua diretamente construindo o 

conhecimento junto ao aluno (no caso do professor-tutor) do docente que cria a estrutura para o trabalho com esse conhecimento? 

(p.78) Esses questionamentos reforçam a ideia de hierarquização que acaba sendo proporcionada pela estrutura que temos hoje em EaD. Márcia Alves (2008) no seu estudo sobre a 
docência on line considera que há uma ausência de uma comunicação entre a equipe docente que atua no desenvolvimento dos cursos nos próprios ambientes em que atuam [...] 

(p.78-79) Outro questionamento que reitera a ideia da educação fordista é trazido por Maia e Mattar (2007) quando destacam que o desenvolvimento do curso se faz separadamente, 
interessando apenas o resultado a cada uma das partes. Isso caminha no contrafluxo da educação colaborativa discutida por Tractemberg (2007) destacando que a: 

Interatividade e cooperação merecem maior compreensão não só por constituírem dinâmicas basilares na sociedade atual, mas, sobretudo, por serem processos 

altamente relevantes para o enfrentamento dos desafios globais de sobrevivência e do desenvolvimento planetário sustentável de agora em diante (p.5). 

Atuação do Professor 

Tutor 
(p.37) [...] regulamentação da EaD no Brasil, analisando alguns dos principais documentos oficiais que serviram de fundamentação para a estrutura inicial da nossa discussão e que 
demonstra a origem da hierarquização dos papéis destes sujeitos. 

(p. 37) [...] na LDB uma importante orientação que sinaliza a relação inicial do desenvolvimento da docência na modalidade a distância. O artigo 84 da LDB traz a seguinte orientação 

para atuação neste sentido: 
Art. 84º. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, 

de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos. (Brasil, Lei 9.394/96). 

(p.37-38) [...] a LDB cria uma margem para a organização da ação da tutoria na educação a distância, uma vez que, propõe o aproveitamento discente no desenvolvimento da 
monitoria, ação esta, que representa a estratégia inicial da proposta do edital lançado pela SEED/MEC em relação a organização do trabalho docente, uma vez que, a exigência inicial 

feita é apenas a formação superior adequada para esta ação sem maiores exigências. 

(p.38-39) [...] No tocante a uma proposta de trabalho para a modalidade, vemos que a proposta inicial de monitoria proposta pela LDB se aproxima da proposta para o 
desenvolvimento da tutoria nos cursos oferecidos na modalidade a distância, uma vez que, mantém a exigência mínima de formação para o acompanhamento dos alunos matriculados 

nos cursos. Em 2007, nos Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância organizada pela SEED/ MEC uma estrutura de atuação dos sujeitos nos cursos a distância com 

destaque para o papel da tutoria. que inicialmente, é apresentado no texto da seguinte forma: 
O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a distância e/ou presencialmente 

devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. 

Em seguida propõe a descrição da atuação dos sujeitos: 
O tutor a distância atua a partir da instituição mediando o processo pedagógico junto a estudantes, geograficamente distantes, e referenciado aos pólos 

descentralizados de apoio presencial. Sua principal atribuição é o esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, participação em 

videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto pedagógico. O tutor a distância tem também a responsabilidade de promover espaços de construção coletiva 
de conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos e, freqüentemente, faz parte de suas atribuições participarem dos processos 

avaliativos de ensino-aprendizagem. 

O tutor presencial atende os alunos nos pólos, em horários pré- estabelecidos. Deve conhecer o projeto pedagógico do curso, o material didático e o conteúdo 
específico dos conteúdos sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar os alunos no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da 
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pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos, bem como ao uso das tecnologias disponíveis. Participa de momentos presenciais obrigatórios, tais 
como avaliações, aulas práticas em laboratórios e estágios supervisionados, quando se aplicam. O tutor presencial deve manter-se em permanente comunicação tanto 

com os alunos quanto com a equipe pedagógica do curso (Brasil, Referenciais de Qualidade para Educação a Distância, junho de 2007). 

(p.39-40) Assim como na modalidade presencial, a modalidade a distância também vai requerendo cada vez mais clareza na distribuição de suas equipes, ao passo que vai 
apresentando as exigências necessárias para a sua afirmação no desenvolvimento do cenário tecnológico. Nesse sentido, Maia e Mattar (2007) se referem a um novo papel do professor 

inserido nesta modalidade como aquele que troca a oratória pela tutoria, deixa de ser o expositor para ser um facilitador e ainda, de avaliador passa a ser mediador do processo sem, 

contudo, ser levado em consideração a criação de uma nova categoria específica para atuação na modalidade papel este que concerne com o sugerido para o professor no projeto UAB. 
(p.40) O texto dos Referenciais de Qualidade para Educação a Distância da SEED/MEC sinaliza o reconhecimento da diversidade de modelos em EaD praticados no país e propõe uma 

estruturação para os cursos a partir da organização de uma equipe multidisciplinar que dê suporte e que priorize três categorias como eixo principais na sua organização: os docentes, 

os tutores e o pessoal técnico- administrativo. Em relação aos docentes, menciona a mediação desenvolvida pelos professores nos cursos superiores a distância, como uma integração de 
ações entre os sujeitos que compõem a equipe como uma ação que deve ser integrada e não individualizada relaciona as atividades nos AVEAS (Ambientes Virtuais de Ensino e 

Aprendizagem), porém, estabelece a divisão desta a ação docente em relação a ação desenvolvida pelo professor e pelo professor-tutor. 

(p.41) A resolução Nº 26 publicada em junho de 2009 pelo Conselho Deliberativo do FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação) reforça a estrutura hierárquica 
existente na UAB ao relacionar os valores das bolsas a serem pagas aos sujeitos envolvidos nos cursos a distância obedecendo a seguinte estrutura: 

Quadro 01 - Valores das bolsas 2009 

Função Formação Exigida Valor 

Coordenador Coordenador 

adjunto 

Formação mínima em nível superior e comprovação de 

magistério superior de 

03 anos 

1.200,00 

Coordenador de curso nas instituições Experiência de no mínimo 03 anos de magistério superior 900,00 

Coordenar de tutoria nas 

IPES públicas 

03 anos de magistério no ensino superior 1.200,00 

Professor pesquisador 03 anos de experiência no ensino 

superior 

1.200,00 

Professor Pesquisador II Formação de nível superior, experiência mínima 01 ano de 

magistério no ensino básico ou superior ou vinculação a 

programas de mestrado ou doutorado 

900,00 

Tutor Formação superior, experiência mínima 01 ano no magistério 

no ensino básico ou superior, formação pós-graduada ou 

estar vinculado a programas de mestrado ou doutorado 

   600,00 

Coordenador de polo professor da rede pública, graduado e com, no mínimo, 3 (três) 

anos em magistério na educação básica
 ou superior 

   900,00 

Brasil, CD/FNDE Nº 26 de 05 de junho de 2009. 

(p.41-42) O mais recente documento apresenta uma estrutura que passa a servir como reguladora  para  o   pagamento   das   bolsas   no   momento   atual.   Foi   publicado em 30 de 

abril de 2010 no Diário Oficial da União e passa a orientar a regulação da CAPES, elenca os sujeitos educacionais e os respectivos valores a serem pagos, alterando o edital 
mencionado anteriormente em relação aos valores a serem pagos: 

Quadro 02: Valores das bolsas 2010 

 

 

Função Formação Exigida Valor 

Coordenador de curso 1 03 anos de experiência de magistério 1.500,00 
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Coordenador adjunto Formação mínima em nível superior e comprovação de 

magistério de 01 ano ou vinculação a programas de mestrado 
ou doutorado 

1.100,00 

Coordenador de ensino da 

IPES 

Experiência de no mínimo 03 anos de 

magistério superior 

1.400,00 

Coordenador II da IPES 01 ano de magistério em nível superior 
ou vinculação a programas de mestrado ou doutorado 

1.100,00 

Coordenação de tutoria 03 anos de magistério no ensino superior 1.300,00 

Coordenador II 01 ano de magistério no ensino superior ou vinculação a 

programas de mestrado ou doutorado 

1.100,00 

Professor pesquisador 
conteudista 

03 anos de experiência no ensino 
superior 

1.300,00 

Professor conteudista II 01 ano de magistério no ensino superior 1.100,00 

Professor pesquisador 03 anos de experiência no ensino 
superior 

1.300,00 

Professor Pesquisador II 01 ano de magistério no ensino superior ou a vinculação a 

programas de mestrado ou doutorado 

1.100,00 

Tutor 01 ano no magistério no ensino básico ou superior, formação 

pós-graduada ou estar vinculado a programas de 
mestrado ou doutorado 

765,00 

Fonte: DOU Resolução Nº 8 de 30 de abril de 2010 

(p.42-43) [...] a legislação pouco evolui nos dois últimos anos aqui mencionados em relação ao pagamento das bolsas para os profissionais envolvidos na EaD, sobretudo, na 

remuneração do professor-tutor, foco da nossa análise. No entanto, quando observamos o estabelecimento das exigências de formação percebemos que nesse campo houve um grande 
avanço, ou seja, há cada vez mais uma exigência na formação para atuação do professor-tutor na educação a distância e um distanciamento de valores entre esses sujeitos que reitera a 

questão da hierarquia profissional na modalidade desvalorizando assim o docente que se encontra na ponta e que efetivamente desenvolve a mediação por receber a denominação de 

tutor. 
(p.43) [...] relação entre formação docente que é exigida para o exercício da tutoria e a remuneração paga aos professores-tutores. As exigências feitas na legislação aos professores- 

tutores se aproximam das feitas aos outros docentes, apenas a remuneração (bolsa) os diferencia, portanto, essa relação nos faz crer que a remuneração também deveria obedecer a 

mesma linha de distribuição do trabalho docente. 
(p.43-44) Os referenciais de Qualidade para Educação a distância apresenta uma divisão clara e objetiva quando se trata da ação docente e da ação da tutoria envolvida na EaD. 

Segundo o documento, são de responsabilidade da  ação docente: estabelecer fundamentos teóricos do projeto, selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a 

procedimentos e atividades pedagógicas, identificar os objetos referentes a competência cognitiva, habilidades e atitudes, definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, 
tanto básicas quanto complementares, elaborar o material didático para programas a distância, realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em particular, 

motivar, orientar, acompanhar e avaliar estudantes, avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um projeto de ensino superior a distância. 

(p.44) Ainda segundo o referencial, é da competência do professor-tutor no desenvolvimento da sua atuação docente: mediar o processo pedagógico junto aos estudantes geograficamente 
distantes, esclarecimento de dúvidas por meio dos recursos previstos no projeto pedagógico, promoção de espaços de construção coletiva de conhecimento, seleção do material de apoio e 

sustentação teórica dos conteúdos, participação das atividades de aprendizagem junto com os docentes. A esta competência, Maia e Mattar (2007) ainda acrescentam a coordenação da 

competência do tempo de acesso ao material e a realização de atividades nos prazos previstos, é o chamado papel administrativo organizacional exercido pelos professores-tutores em seus 
respectivos AVEAs [...] 

(p.45-46) [...] a docência se desenvolve apenas no que tange ao planejamento do curso desenvolvido pelo que o documento chama de docente (os professores executores das disciplinas), 

ou seja, ambos docente e professor-tutor desenvolvem a docência no processo, porém, é estabelecida uma divisão entre a ação docente de organização do processo didático-pedagógico do 
curso desenvolvida pelo professor executor da disciplina e da condução deste processo desenvolvida pelo professor-tutor. 

Nomenclatura/Professor 

Tutor 
Professor Tutor 

Ideias centrais A ação docente do tutor, com especial destaque para a mediação pedagógica 

 (p.129) [...] uma ação tem ficado clara na organização destes cursos que é o modelo de EaD que estamos desenvolvendo nos país que não tem dado conta das reais necessidades da 
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Conclusões formação dos profissionais, uma vez que, tem seguido modelos que já não comportam as reais necessidades para a formação do profissional atual. Outra ação preocupante aparece 
quando analisamos a atual estrutura docente que ainda compõe a organização destes cursos envolvidos no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem nesta perspectiva. 

p.129) Encontra-se uma EaD que mantém sua estrutura organizacional, sobretudo na esfera pública, que mantém ações descontextualizadas na equipe educacional e, muitas vezes, 

encontramos a concentração desta ação (construção do ensino e aprendizagem) focado no papel de um único sujeito atuante nestes cursos, o professor-tutor. 
(p.129-130) Encontramos um professor-tutor desenvolvendo uma ação docente nos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem diferente daquele pensado  inicialmente no modelo UAB 

para desenvolver uma ação de monitoria. O professor- tutor hoje possui formação acadêmica, em sua grande maioria tem experiência com atuação na modalidade a distância, conhece 

as interfaces dos ambientes onde atuam de forma a desenvolver uma avaliação não só do próprio ambiente como das ferramentas que melhor se adéqüem a aprendizagem do aluno além 
de demonstrar uma enorme capacidade de apontar novos direcionamentos para o projeto pedagógico dos cursos. 

(p.130) Temos um professor-tutor hoje que vem extrapolando em larga escala as atribuições que são dadas a ele nos AVEAS uma vez que tem atuado de forma a pensar na 

intencionalidade educativa destes cursos sem conhecer o projeto pedagógico dos mesmos. Atua a partir de informações técnicas, é assim que a comunicação em relação ao professor-
tutor acontece nos cursos apenas orientações técnicas para o acompanhamento dos alunos, no entanto, na direção da construção da aprendizagem, tem criado caminhos diferenciados 

daqueles propostos pelo professor executor no desenvolvimento das disciplinas na indicação aos alunos de caminhos que os levem a aprendizagem. 

(p.130) O professor-tutor extrapola também suas atribuições quando avalia os alunos em atividades que não elaborou ou não participou de sua elaboração, uma vez que, esta ação, fica 
destinada ao professor executor da disciplina seguindo a ordem hierárquica do modelo UAB inicial. A grande questão é que o professor-tutor encontra-se preparado para tal ação, 

apesar do distanciamento existente entre a elaboração da atividade e sua finalização, a ação docente do professor-tutor possibilita acompanhar desta a disposição das atividades até sua 

finalização junto ao aluno devido a sua formação docente. 
(p.131) Dadas estas informações por que não considerar esta ação desenvolvida pelo professor-tutor como uma ação docente? Este tem sido um profissional que tem dado outra cara 

aos cursos em que atuam, porque são estes profissionais que tem efetivamente atuado no desenvolvimento do ensino e aprendizagem nos cursos a distância. 

(p.131) O que temos observado é que cada vez mais tem sido exigido  da formação do professor-tutor para atuação nos cursos a distância, recentemente observamos editais de tutoria 
solicitando título de mestrado ou doutorado completo para acompanhamento dos alunos na disciplina de orientação do trabalho científico, porém, com remuneração que segue o valor 

da bolsa estipulada pela CAPES. 

(p.132) As esferas federais quando questionadas em relação a esta situação, afirmam que a tutoria encontra-se no “limbo”, como foi o caso das palavras proferidas pelo professor Hélio 
chaves na conferência de abertura do 17º CIAED em Manaus por afirmar que este profissional não se encontra vinculado nem ao corpo técnico nem ao corpo docente da educação a 

distância, então cabe a nós questionarmos qual o papel do professor-tutor nesse sentido? E quem efetivamente vem desenvolvendo a ação docente nos ambientes virtuais de 

aprendizagem? É preciso engrossar os cordões das mobilizações que tem acontecido nesse sentido, uma vez que, a qualidade dos cursos a distância passa pela ação deste profissional e 
que, mais  uma vez reforçamos esta ideia, este profissional acaba direcionando o andamento dos cursos. 

 

Trabalho 10 

Instituição (Universidade) Universidade do Estado Santa Catarina 

Autor/a Tomaz, Maria Helena 

Título do Trabalho SIGNIFICADOS DA TUTORIA EM EAD: desvelando a compreensão de tutores presenciais do Curso de Pedagogia na modalidade a distância da UDESC 

Tipo Mestrado em Educação 

Ano/Publicação 2012 

Veículo/Publicação Catálogos de Dissertações e Teses – CAPES 

Fonte http://catalogodeteses.capes.gov.br/ 

Fundamentação Teórica Gutierrez; Prieto (1994), Gonzalez (2005), Pretti (1996), Losso (2002), Vilela; Pennino; Maia (2005),  Neder (2000), Oliveira (2006), Hipólito (1991), Belloni (2006), Landim (1997), 
Peters (2003), Maggio (2001), Freire (1996), Villard e Oliveira (2005), Lapa e Pretto (2010), Bruno e Lemgruber (2009), Barbosa e Nunes (2009), Pinto (2004), Alonso; Rodrigues; 

Barbosa (2009), Mill (2002), Alonso (2009). 

Saberes Docentes do 

Professor Tutor 
(p.74-75) [...] é importante relembrar que, percorrendo parte da literatura disponível, são encontrados diversos olhares sobre o ofício do tutor, como por exemplo, o de fazer a ligação 
entre a instituição e o aluno, acompanhando o processo para enriquecê-lo (GUTIERREZ; PRIETO, 1994), ou assumindo a responsabilidade de mediar todo o desenvolvimento do 

curso, respondendo dúvidas sobre o conteúdo, gerenciando a participação dos estudantes nos chats, estimulando-os a cumprir suas tarefas e avaliando a participação de cada um 

(GONZALEZ, 2005). Pretti (1996, p.45) por sua vez considera: 

O tutor constitui um elemento dinâmico e essencial no processo ensino aprendizagem, oferecendo aos estudantes os suportes cognitivos, metacognitivos, 

motivacionais, afetivo e social para que estes apresentem um desempenho satisfatório ao longo do curso. Deverá, pois, ter participação ativa em todo o processo. Por 

isso, é importante que se estabeleça uma vinculação dialogal e um trabalho de parceria entre o tutor, o professor/especialista e a equipe pedagógica. 
(p.75) A definição destacada pelo autor comporta os saberes docentes pertinentes a uma ação de estabelecimento de relações mediadoras, apoiada em uma base dialógica, assim como 

também a interface do tutor com os outros profissionais que atuam no desenvolvimento do projeto do curso, sem perder a instância do que se deseja alcançar, que é a experiência exitosa 

do estudante. 
(p.76-77) [...] o modelo de EaD praticado na UDESC, e que revela duas características que devem ser ressaltadas: a ênfase no caráter dialógico da construção do conhecimento e a 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/
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mediação presente no processo pedagógico. A questão em pauta comporta os saberes docentes pertinentes a uma ação mediadora, apoiada em uma base dialógica, assim como também a 
interface do tutor presencial com os outros profissionais que atuavam na construção do projeto, sem perder a instância do que se desejava alcançar, ou seja, a experiência exitosa do 

estudante. Para isso, toda gestão do sistema tutorial é impelido a desenvolver relações de mediação pedagógica significativa, criando-se interações favoráveis à atividade social de 

apropriação de conhecimentos no contexto da EaD. E mais especificamente reconhecer o tutor presencial como agente articulador de relações dessas mediações para o resgate do 
princípio epistêmico da ação docente. Nesse contexto o tutor era um dos articuladores do processo de formação, de situações de aprendizagens que objetivassem o desenvolvimento de 

processos de estruturas mentais complexas. 

(p.77) Sobre a função do tutor de estimular e motivar para o conhecimento, objetivos de muitos programas e cursos de EaD, Losso (2002) afirma que não cabe a esse profissional a tarefa 
de “motivar” o aluno, pois a motivação é intrínseca ao sujeito. Caso o aluno não assuma uma posição ativa diante do desafio do conhecimento, nenhuma forma de mediação resultará 

eficaz e produtiva. Ainda para Losso (2009, p. 40), a mediação pedagógica é uma ação intencional, orientada para a promoção de desenvolvimento, visando mudanças visíveis no 

indivíduo, encorajando-o também a assumir-se como sujeito ativo desse processo: 
(...) a categoria mediação extrapola ações docentes e está fortemente imbricada, também, na ação dos alunos, considerados, aqui, não só parte integrante como 

atuante dos processos educativos, independentemente da modalidade de educação e foco. Ou seja, tendo em vista que a mediação se constitui como uma categoria do 

real, constitutiva do ser social é impossível limitar sua existência a uma única função social como a do professor, por exemplo. Nem tão pouco conceber as relações 
de ensino e aprendizagem como harmoniosas, já que tal consideração impediria que a mediação se desenvolvesse numa perspectiva dialética. O próprio caráter 

dialético dos processos educativos pressupõe novas posturas tanto do professor quanto do aluno. A revisão desses papéis é imanente. 

(p.77-78) Para alcançar esse efeito, Vilela; Pennino; Maia (2005) apontam alguns caminhos interdependentes e complementares: o fazer compartilhado entre o tutor, o aluno e a 
autoaprendizagem. Se, por um lado, cabe ao tutor atuar de maneira a propiciar situações de provocação cognitiva, por outro, a autonomia, a crescente capacidade de prescindir da 

mediação alheia para estudar e pesquisar de forma independente fortalece o aprendizado e dinamiza a comunicação e a troca de informações entre os colegas. Segundo Pretti (1996, 

p.45), 
o tutor constitui um elemento dinâmico e essencial no processo ensino aprendizagem, oferecendo aos estudantes os suportes cognitivos, metacognitivos, 

motivacionais, afetivo e social para que estes apresentem um desempenho satisfatório ao longo do curso. Deverá, pois, ter participação ativa em todo o processo. 

Por isso importante que se estabeleça uma vinculação dialogal e um trabalho de parceria entre o tutor, o professor/especialista e a equipe pedagógica. 
(p.78) A presença intencional do tutor presencial tende a promover maiores avanços na aprendizagem dos alunos, para os quais isso não ocorreria de forma espontânea. Isso porque,  

a experiência e o conhecimento desse profissional favorecer o surgimento de conflitos cognitivos e a busca colaborativa de soluções por parte dos alunos afirma Losso (2002). A 

interação entre tutores presenciais e alunos é fundamental para o desenvolvimento social e pessoal dos envolvidos no processo de construção do conhecimento nesse modelo, pois 
aponta possibilidades de transformação do contexto social do qual fazem parte, bem como da realidade de cada um. O sistema tutorial baseado nesse entendimento de processo de 

ensino e de aprendizagem requer também, segundo Oliveira (2006, p.6), a equalização da responsabilidade entre a instituição formadora e o aluno: 

(...) o tutor não é apenas o facilitador, o animador, o motivador, mas o sujeito que, segundo Neder (2000), participa dos momentos de preparação e desenvolvimento 
de um curso, pois colabora na discussão do currículo do Curso, dos materiais didáticos, recebe formação institucional para trabalhar no curso, participa da 

construção dos instrumentos de avaliação do estudante, avalia o estudante e o curso. Ou seja, está integrado no curso e é co-responsável pelo processo de formação 

do estudante. 

Atuação do Professor 

Tutor 
(p.50) Em relação à organização material do trabalho docente, a educação na década de 90, no Brasil segundo Hipólito (1991), sofreu um processo de reestruturação produtiva que 

intensificou ainda mais a divisão de tarefas na escola, as formas de controle e a hierarquização do trabalho educativo. Esse modelo foi caracterizado pela fragmentação do trabalho e 

pela perda da autonomia do professor. Essas características evidenciam um modelo educacional característico da sociedade capitalista contemporânea. Entre as especificidades que 
surgem, está a separação entre o conceber e o executar e a diminuição do controle sobre o processo de trabalho. Também são consequências desse momento a diminuição da 

autonomia e a precarização do trabalho docente, segundo o autor. 

(p.51) [...] conforme Belloni (2006), no campo da educação e, particularmente na EaD, passaram a coexistir duas orientações teórico-filosóficas: uma delas baseada nos processos 
“fordistas” de ensino; e outra fundamentada em objetivos e estratégias que visam o afastamento do behaviorismo de massa em direção a um modelo mais aberto, flexível, humanista e 

menos tecnocrata. Nessa última concepção, o tutor passa a ser concebido como agente participante do processo de construção e apropriação de conhecimentos, paradoxalmente 

inserido num processo de hierarquização do trabalho educativo. 
(p.51) Seguindo parte da literatura disponível, encontramos diversos olhares sobre o ofício do tutor, como por exemplo, o de fazer a ligação entre a instituição e o aluno, 

acompanhando o processo para enriquecê-lo (GUTIERREZ; PRIETO, 1994), ou apontando a responsabilidade de mediar todo o desenvolvimento do curso, respondendo dúvidas sobre 

o conteúdo, gerenciando a participação dos estudantes nos chats, estimulando-os a cumprir suas tarefas e avaliando a participação de cada um no processo de ensino e aprendizagem. 

(GONZALEZ, 2005) 

(p.52) Landim (1997, p.125) define o tutor como sendo: 

um elemento importante e indispensável na rede de comunicação que vincula os cursistas à instituição de ensino promotora do curso, pois além de manter a 
motivação dos alunos, possibilita a retroalimentação acadêmica e pedagógica do processo educativo. 

(p.52) Já Peters (2003), na abordagem desse conceito, recua no tempo explicando que o termo tutor não se tratava tipicamente de alguém que era responsável pelo ensino, mas sim de 

alguém que estava agregado à universidade, com função de assessorar estudantes individualmente em questões gerais de estudo, de integrá-los à vida do colégio e de lhes dar 
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assistência geral. Esses tutores não eram docentes, mas apenas conselheiros. 
(p.52) Preti (1996) pontua que as terminologias para a designação do profissional responsável pelo contato com os alunos são variadas e dependem da concepção de curso 

determinado. Defende o termo orientador, alguém que indica os caminhos, os rumos fazendo com que a pessoa se situe e reconheça o lugar onde se encontra para prosseguir a 

caminhada, para se guiar nesses caminhos. Segundo o autor, para a “(...) educação dialógica, construtivista, libertária e transformadora, falar em ‘tutor’ (‘protetor de menor’) é 
considerar o sujeito da educação como um sujeito passivo, dependente do outro que o tutora, protege-o, que decide o que fazer, quando e como” e ‘monitor’ remete a pessoa que 

‘adverte, admoesta, repreende’; (...) perpassa a ideia da ‘inferioridade’ do estudante, que necessita então do amparo, do acompanhamento, e da correção de outrem, que se presume, 

seja ‘superior’ a ele no domínio dos conteúdos” (PRETI, 1996, p. 174). O autor traz à tona a discussão sobre as bases epistemológicas e materiais da significação de tutoria 
apropriadas usualmente de forma acrítica. 

(p.52-53) Maggio (2001), por sua vez, discorre sobre a tarefa do tutor buscando as perspectivas pedagógicas mais atuais, alimentadas por pesquisas no campo da didática 

ressignificando a ação tutorial na EaD. O tutor, dessa forma, “iguala-se ao docente, profissional este que cria propostas de atividades para a reflexão, apóia sua resolução, sugere 
fonte de informação alternativa, oferece explicações, favorece os processos de compreensão, isto é, guia, orienta, apóia”, (MAGGIO, 2001, p. 99) configura, assim, o seu papel docente 

ao ensinar. Essa questão, abordada pela autora, remete diretamente à discussão da tutoria como integrante da equipe docente, intrinsecamente interligada com o processo de 

desenvolvimento da EaD, modalidade em plena expansão no Brasil, já constituída por várias gerações. 
(p.53) No processo específico de concepção e gestão de cursos na modalidade a distância, os Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância6 elencam oito itens básicos, 

constituintes de um projeto político pedagógico que objetiva contemplar a dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a dimensão política para a formação do cidadão, 

entre eles destacada a equipe multidisciplinar com funções de planejamento, implementação e gestão dos cursos a distância. Essa questão remete às especificidades da EaD quanto aos 
processos de ensino e de aprendizagem que ocorrem em tempos e espaços diferentes, cuja interação comunicativa é um de seus elementos constitutivos, ocupando um espaço vital, o 

que torna a docência um ponto chave em um sistema de ensino a distância. 

(p.53) Porém, apenas a exploração da comunicação multidirecional não garante uma educação eticamente comprometida com o desenvolvimento da cidadania democrática, que 
respeita a intencionalidade do professor na proposição de atividades que impulsionem a autoria do aluno na construção do conhecimento para resolver problemas, desenvolver 

projetos e trabalhar com temas emergentes, sem perder de vista as finalidades da educação de “conhecer o conhecimento existente e de produzir o conhecimento ainda não existente” 

(FREIRE, 1996, p. 15). Desse modo, é essencial resgatar o sentido do humano no exercício da profissão docente, que se faz humano na práxis. 
(p.54) Nessa perspectiva, enfatizar também a interação e a comunicação como aspectos nucleares no desenvolvimento de cursos na modalidade a distância torna-se essencial. O 

conceito de interação, nesse caso, não é tomado no sentido que é dado pelas teorias cognitivas que estudam a relação sujeito-objeto no processo de aprendizagem, mas muito mais no 

sentido das relações que se estabelecem no campo do diálogo e da comunicação. Dentro de história da EaD, explana Maggio (2001) antes do advento das TIC, tem-se inicialmente um 
aluno solitário tentando estabelecer relações com o material didático, que em muitos casos era um único material acadêmico disponível que fazia o papel do professor. Ou então, um 

aluno tentando estabelecer comunicações que dependiam de meios de comunicação presos às limitações do espaço e do tempo, dentro de um paradigma de educação informativa e 

instrucional. A utilização das novas tecnologias de comunicação e informação nos processos educativos foi, segundo Villard e Oliveira (2005, p. 54), 
(...) o que permitiu libertar a Educação a Distância da perspectiva marcante instrucional e informativa que tinha até mesmo depois do advento da TV e do vídeo, à 

medida que o trânsito do saber se dava sempre de mão única, e as possibilidades dialógicas dependiam de outros meios de comunicação. 

(p.54) A EaD no seu próprio processo histórico, portanto, aponta possibilidades de transformação nas relações estabelecidas no processo de ensino e de aprendizagem, potencializada 
com a inserção de instrumentos de comunicação e informação, se compreendidos e utilizados como dispositivos simbólicos de mediação, subsidiados por paradigmas emancipatórios. 

Porém, cabe ressaltar que a mediação é atividade humana, elemento intrínseco às relações educativas, sendo alcançada pela experiência interativa dos sujeitos e potencializada por 

processos de interlocução. A esse respeito Losso (2009, p.119) afirma que “(...) a mediação pedagógica da EaD por meio de uma abordagem dialética se caracteriza como um espaço 
interativo, capaz de potencializar as relações que permitem a constante recriação de estratégias metodológicas (...).” 

(p.54-55) Assim, uma proposta efetiva de EaD se concretiza quando necessariamente ultrapassa o simples colocar materiais instrucionais à disposição do aluno distante, de forma 

presencial ou online ou disponibilizar os mais modernos aparatos tecnológicos. Para alcançar tal concretude, as exigências perpassam o atendimento e envolvimento pedagógico, a 
essencial relação professor aluno, elementos de superação da distância geográfica e/ou simbólica, tudo isso por meios e estratégias institucionalmente garantidos. Cabe destacar 

também que, ainda que a comunicação professor aluno ou tutor aluno seja intensa, caso o docente mantenha o foco das interações nele mesmo e depois nos alunos, ele permanece 
como o centro do processo, mantém a hierarquia da transmissão linear de informações e deixa de provocar as interações esperadas numa perspectiva de crescimento dos alunos. 

Quando o professor ou o tutor cria situações para o debate e deixa fluir o diálogo, fazendo-se presente por meio de intervenções que colocam os estudantes em debate, estimulando a 

síntese das ideias colocadas pelos alunos e fazendo a provocação de reflexões, os processos colaborativos são potencializados (COLLINS, 2004). 
(p.55) [...] os Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância (2007, p. 19-20) enfatizam que, apesar da 

diversidade de modelos em EaD que resulta em possibilidades diferenciadas de composição dos recursos humanos necessários à estruturação e funcionamento de 

cursos nessa modalidade [...] três categorias profissionais, que devem estar em constante qualificação, são essenciais para uma oferta de qualidade: docentes, tutores 
e pessoal técnico administrativo. 

(p.55) Essa categorização profissional entre docentes e tutores como sendo diferentes categorias funcionais e com diferentes competências, presente também em muitos textos 

produzidos sobre o assunto, configura como preponderante a concepção de tutor como profissional “não docente”, apesar dos Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância 
(2007, p. 21) incluírem-no também como sujeito ativo da prática pedagógica, nestes termos 
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O corpo de tutores desempenha papel de fundamental importância no processo educacional de cursos superiores a distância e compõem quadro diferenciado, no 
interior das instituições. O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a 

distância e/ou presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do 

projeto pedagógico. 
(p.56) Acompanhando essa linha de pensamento, Lapa e Pretto (2010, p.79) fazem critica a essa abordagem, ao analisarem o anexo 1 da Resolução CD/FNDE nº 267 que descreve e 

aponta as atribuições gerais do professor pesquisador e do tutor, assim evidenciado: 

A docência, distribuída em diferentes papéis, como o de professor e o de tutor (a distância e presencial), está definida em resoluções que enquadram esses 
profissionais como bolsistas que sequer têm direito a uma declaração do trabalho que realizam como professores, devido à possível consolidação de vínculos 

empregatícios não desejados. Tal precarização do trabalho docente se desdobra, na prática, entre outras coisas, por meio da baixa remuneração, que exclui 

profissionais qualificados, e da falta de reconhecimento profissional. Complementarmente, configura-se a implantação de uma política pública nacional, que define o 
papel dos tutores como não docentes. 

(p.56-57) Os autores supracitados colocam em pauta as problemáticas referentes à organização atual do trabalho dos professores, decorrente da implantação da UAB, e sobre as 

condições objetivas desse trabalho a que estão submetidos, suas relações de e com o trabalho, a constituição desse trabalho, bem como sua consequente intensificação e remuneração. 
Evidenciam ainda uma dicotomia entre professores e tutores, que apesar de atuarem no processo de ensino e de aprendizagem, a figura dos tutores, mesmo sendo desempenhada por 

um professor, não se configura como docente. Assim, ao perder a dimensão política de seu trabalho docente, o tutor também perde as condições de exercer um trabalho numa 

perspectiva crítica que possibilita o desvelar das diferenças e contradições que permeiam as relações sócio educativas e os fundamentos que sustentam a dimensão objetiva de seu 
trabalho. Com relação à consequência desse processo de expropriação do trabalho tutorial, Bruno e Lemgruber (2009, p. 7) afirmam: 

Considerando todos estes aspectos, implicados na qualidade dos cursos e no comprometimento com a aprendizagem dos alunos, não se justifica remuneração 

especialmente desvalorizada do professor-tutor, como temos acompanhado nos cursos online, que precariza a própria docência. Tampouco a denominação de tutoria, 
que descaracteriza a função docente para profissionais que assumem a mediação pedagógica. Estes aspectos, nos cursos a distância, se considerarmos que a tutoria 

tem acontecido majoritariamente neste formato de educação, deflagra intenções que podem comprometer a qualidade destes cursos. 

(p.57) Os autores, ao tratarem da precarização do trabalho docente, acabam por delegar uma parcela de responsabilidade dessa situação ao processo de naturalização da 
incorporação acrítica da tutoria na EaD, além de sua massificação. Essa questão implica apontar a existência de interesses econômicos, ideológicos e políticos que se fazem presentes, 

implicitamente, nos discursos oficiais e no senso comum que enunciam a laboralidade do  tutor como não pertencente à docência. Alonso (2010, p.1330) também tece considerações 

sobre a situação dos tutores, considerando que 
O tutor não tem profissionalmente reconhecimento social, econômico, empregatício compatível com suas atribuições, embora seja ele o responsável direto, na 

maioria dos sistemas constituídos na EaD, pelo atendimento mais próximo aos alunos. 

(p.57) Esses paradoxos presentes nas relações entre gestão e definições do trabalho pedagógico, remetem às considerações de Belloni (2006, p.84), que assim aborda: 
Consideradas do ponto de vista da organização institucional, podemos agrupar as funções docentes em três grandes grupos: o primeiro é responsável pela concepção 

e realização dos cursos e materiais; o segundo assegura o planejamento e organização da distribuição de materiais e da administração acadêmica (matrícula, 

avaliação); e o terceiro responsabiliza-se pelo acompanhamento do estudante durante o processo de aprendizagem (tutoria, aconselhamento e avaliação). 
(p.57) A expansão espaço-temporal e a crescente complexidade do trabalho do professor na EaD, provocam o desdobramento da sua função, que extrapola sua atuação individual, pois 

passa a englobar uma equipe composta por profissionais com distintas competências que transformam esse professor, de uma entidade individual para uma entidade coletiva (Belloni, 

2006). Sobre a dinâmica dessa construção e atuação dos atores envolvidos no processo de implementação da EaD, Barbosa e Nunes (2009, p.67) ainda complementam: 
na EaD, papéis institucionalmente estigmatizados no mundo do trabalho, no que se refere ao campo da educação presencial, são alterados em função da emergência 

de uma nova sistemática que conjuga grande número de profissionais de diferentes habilidades e formação para comporem um único processo complexo e 

heterogêneo de educação. 
(p.58) No entanto, é preciso ter clareza dessa mudança à luz das concepções educacionais emancipatórias e dos propósitos envolvidos em um processo de EaD, caso contrário, corre-se 

o risco de dicotomizar o trabalho do professor e transformar em partes isoladas as dimensões que se integram na ação docente: pedagógica, didática e tecnológica (PINTO, 2004). E 
nesse processo, está inserida a figura do tutor que “partilha do processo da formação em um ‘labor’ que se confunde, que se amálgama na ação de ensinar” (ALONSO; ROBRIGUES; 

BARBOSA, 2009, p.11). 

(p.58) Nessa direção, diversas discussões estão sendo desencadeadas sobre a constituição e as competências das funções docentes, algumas delas apontadas por Mill (2002), Belloni 
(2006) e Alonso (2009) como também sobre as significações da tutoria na EaD, foco deste trabalho, evidenciando ainda um vasto campo de estudos ainda pouco explorado. Devido às 

contradições que ocorrem nas produções sobre o tema, no Brasil as atribuições dos tutores variam muito nas instituições que trabalham com EaD, mais especificamente de ensino 

superior. 
(p.58) Assim, cada instituição que desenvolve EaD busca construir seu modelo tutorial a partir de seu paradigma filosófico e pedagógico, visando o atendimento das especificidades 

locais e regionais, dos programas dos cursos propostos, incorporando como complemento as ditas novas tecnologias, o que, por sua vez, caracteriza e diferencia a figura do tutor nas 

várias universidades, nos diversos modelos teorizados e vivenciados sobre essa nova função docente. As distinções resultantes de cada proposta tutorial expressam também diferentes 
enfoques teóricos que orientam a elaboração, gestão e desenvolvimento dos cursos, podendo revelar (ou não) também as determinações subjacentes a sua implementação. 
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(p.79) Como bem asseveram Barbosa e Nunes (2009) a complexidade do trabalho na EaD perpassa, entre outros fatores, o envolvimento de profissionais com visões de mundo, 
educação, culturas de trabalho diferenciadas e culturas de formação enraizadas na educação presencial. A dinâmica dialética e dialógica, as ações tutoriais e seus significados podem 

ser revelados, afirmados e reafirmados num processo constante de ressignificação, se estudados documentos produzidos pelos próprios sujeitos que atuaram nessa função. 

Nomenclatura/Professor 

Tutor 
Tutor e Professor Tutor 

Ideias centrais Caracterizar o trabalho do tutor presencial, bem como discutir a precarização do trabalho do profissional tutor. 

 

Conclusões 
(p.127) Tendo como subsídios os referenciais teóricos utilizados, que caracterizam o estado da arte sobre a tutoria em EaD, foi possível trazer à tona uma problemática atual no entorno 

dos estudos dirigidos especificamente ao sujeito tutor, que além de serem poucos foram fundamentados em concepções teóricas e visões muito distintas, dentre elas a concepção de ser 

alguém que integra um quadro paralelo de profissionais no âmbito da instituição de ensino superior. 
(p.127-128) Nos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância, conforme já exposto no Capítulo II desse trabalho, o tutor é tido como personagem fundamental no 

processo educacional de cursos superiores a distância e “compõe quadro diferenciado no interior das instituições”. Ele é aquele que participa ativamente da prática pedagógica; “suas 

atividades, desenvolvidas a distância ou presencialmente, devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem e para o acompanhamento do projeto 
pedagógico” (MEC/SEED, 2007 p. 21). Ainda nesse documento, o tutor deve, também, promover espaços de construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e 

sustentação teórica aos conteúdos, bem como participar dos processos avaliativos de ensino- aprendizagem junto com os docentes. Tal concepção evidencia que, no plano das diretrizes 

governamentais, o tutor não necessariamente é um professor, pois integra quadro profissional que não é o mesmo dos docentes. Paradoxalmente, deve realizar tarefas típicas da docência, 

que exigem preparo pedagógico específico e domínio dos conteúdos de ensino. 

(p.128) Essa situação demonstra um dos nós que está posto na modalidade a distância: a indefinição das funções dos tutores pertencentes ou não a uma docência compartilhada. Essa 
questão, que poderia ser vista como inicialmente simples, traz à tona a complexidade das transformações sociais no trabalho educativo, como a profissionalização ou não da tutoria, as 

condições de trabalho e a identidade profissional dos sujeitos que atuam nessa área. Cabe ressaltar que, pelas singularidades e características ainda não tão bem estabelecidas no contexto 

da modalidade a distância, são diversificadas as funções do profissional tutor, além do seu papel, atribuições e formação acadêmica. 
(p.128) Nos projetos de ensino e de aprendizagem na EaD desenvolvidos no Brasil  atualmente, existem algumas propositvas de práticas tutoriais apoiadas em concepções educacionais 

que pressupõem o controle, a memorização, a reprodução de informações e conteúdos. E também em outras propositivas de trabalho mais reflexivas, existem práticas tutoriais atuando 

com base nos princípios educacionais que contemplam atividades que visam a reflexão, a interação, a pesquisa, a colaboração e a construção de conhecimentos na formação docente. 
(p.128) E é no âmago dessa discussão que a tutoria ora se constitui como uma mera “porta- voz” de professores e gestores de cursos a distância, exercendo a função de “tutela”, ou 

como um dos agentes que promovem a realização de atividades educativas, apóia a sua concretização, oferecendo fontes de informação e a orientação necessária para promover a 

compreensão profunda do conhecimento. Complementarmente, essa dicotomia subsidia a problemática da desvalorização desse profissional a nível nacional, ocasionada por 
inadequação ou ausência de formação, recrutamento aleatório, baixos salários e condições de trabalho deficientes. 

(p.130) [...] está implicado saberes não só de conhecimentos e métodos de trabalho, como também a inclusão da mobilização de intenções, valores individuais e grupais, da cultura da 

instituição, incluindo também os confrontos de ideias, crenças, práticas, objetivos e papéis no contexto do agir cotidiano da tutoria presencial, sugerindo uma nova perspectiva na 
abordagem dessa profissão caracterizada como docente, buscando superar as concepções normativas que a analisam a partir de modelos teóricos produzidos externamente ao 

exercício profissional, para compreendê-la em sua complexidade, como uma construção social. 
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Título do Trabalho O trabalho do tutor em uma instituição pública de ensino superior 

Tipo Artigo 

Ano/Publicação 2012 

Veículo/Publicação SciELO - Scientific Electronic Library Online 

Fonte http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-46982012000200006&script=sci_abstract&tlng=pt 

Fundamentação Teórica Arroyo (2002), Antunes (2001), Reis Jr. (2002) 

Saberes Docentes do 

Professor Tutor 
(p.114) A quantidade de disciplinas que estão sob a responsabilidade do tutor é uma questão importante, pois quanto mais disciplinas mais tempo de preparação e estudo ele precisará 

para dar conta das demandas dos alunos. Isso se torna ainda mais preocupante quando o tutor atua em um curso diferente daquele em que teve sua formação inicial, situação vivida por 
metade dos tutores entrevistados. 

(p.116) [...] não é possível reduzir o trabalho docente somente à dimensão de uma lista de temas que precisa ser vencida em uma disciplina, pois, como afirma Arroyo (2002), é preciso 

pensar na dinâmica histórica da aprendizagem humana e sobre qual projeto de sociedade e de ser humano debruçam-se os educadores. Isso significa que o conjunto de elementos adotado 
no processo de ensino-aprendizagem favorecerá uma formação voltada para a conservação ou superação das desigualdades e injustiças sociais. 

(p.116) A solução encontrada para os problemas educacionais no Brasil é, muitas vezes, a mais barata. Não é raro encontrar, nas escolas brasileiras, professores habilitados em uma área 

atuando em outra. Um professor de matemática assume aulas de artes, o de educação física assume biologia, o de história trabalha com português. Nesse caso, como fica a especificidade 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-46982012000200006&script=sci_abstract&tlng=pt


218 

 

 

do conteúdo com o qual trabalham? 
(p.116) No caso dos tutores dos cursos de EAD estudados, foi justamente esse o quadro encontrado: pessoas com uma formação atuando em outra área. Apesar de manifestarem uma 

enorme disposição para aprender, inclusive com declarações de que seriam professores e alunos ao mesmo tempo, isso indica uma clara precarização do ensino e da formação a que têm 

acesso os estudantes de EAD. Considerando que quase a totalidade dos tutores tem uma jornada semanal de trabalho que ultrapassa 40 horas, é possível inferir que o tempo disponível 
dessas pessoas para estudar e se preparar para o trabalho como tutor é exíguo ou inexistente. 

(p.118) Essa não participação no processo de organização e elaboração da disciplina também foi apontada como uma dificuldade, pois muitas vezes o tutor não sabe exatamente quais são 

as intenções do professor que a elaborou. De acordo com Rosa: 
é bem complicado porque tu tens que também imaginar qual é o objetivo do teu professor formador, né? O que ele quer, onde ele quer chegar? Então é leitura, tu tens 

que ler, tu tens que estudar, tu tens que também tentar fazer uma reflexão sobre o teu aluno. Era assim que eu fazia, estudava junto. Isso é muito legal. Essa parte da EAD 

é muito boa porque tu estudas o tempo inteiro. 
(p.118) Nos cursos estudados, há uma clara separação entre aqueles que programam a disciplina e aqueles que acompanham seu desenvolvimento. Como se viu, alguns tutores recebem o 

material alguns dias antes do início das aulas e outros recebem junto com os alunos. Será que a participação do tutor na elaboração da disciplina não seria uma forma de qualificar o seu 

trabalho? Será que essa participação eliminaria o trabalho do professor-formador? Essas questões estão na essência do EAD, pois são reveladoras da fragmentação do trabalho docente 
nesse modelo de ensino, em que alguns pensam o processo e outros o executam. 

(p.119-120) Para responder a uma dúvida e auxiliar o aluno na realização de uma tarefa, qualquer professor precisa dominar o conteúdo com o qual está trabalhando. Com os tutores aqui 

estudados, não são feitos questionamentos em tempo real (as dúvidas são postas no sistema), o que pode facilitar a elaboração de uma resposta sobre um conteúdo de menor domínio, já 
que o tutor pode pesquisar e buscar auxílio antes de enviar as respostas para o estudante. 

(p.120-121) [...] uma questão central deste estudo: afinal, qual a diferença do trabalho de um tutor e de um professor? Já se demonstrou que, de acordo com a legislação, são funções do 

tutor acompanhar as atividades discentes, colaborar na avaliação dos estudantes, manter regularidade de acesso ao AVA e dar retorno às solicitações do cursista, no prazo máximo de 24 
horas, entre outras tarefas. 

(p.121) [...] pode-se dizer que, nos cursos pesquisados, ao professor cabe organizar e planejar a disciplina e, em alguns casos, a correção de algumas tarefas. Já ao tutor cabem o 

esclarecimento de dúvidas, o acompanhamento do aluno e a correção de trabalhos. 
(p.125) Assim, chega às universidades e aos cursos de formação de professores a exigência de um profissional flexível, polivalente, multifuncional, ou seja, o campo educacional reproduz o 

mesmo processo de precarização do trabalho assistido em outros setores, nas últimas décadas (ANTUNES, 2001). Entretanto, no caso da educação, esse processo pode ser considerado 

ainda mais grave, porque a precarização do trabalho no campo educacional produz a desqualificação do ensino. 
(p.125) Os limites de tempo para dedicar à tutoria; a restrita formação (muitas vezes diferente da área em que atua) para o desempenho da função; o tipo de relação estabelecida com o 

estudante (pautada no esclarecimento de dúvidas e de realização de tarefas) são características encontradas no trabalho do tutor e são indicadoras de que esse tipo de trabalho favorece, 

no campo educacional, uma prática educativa que não contribui para a intensificação e a complexificação da sociabilidade do indivíduo. Isto é, a interpretação da realidade social, como 
afirma Reis Jr. (2002), ocorre apenas no plano da aparência. 

Atuação do Professor 

Tutor 
(p.104) Uma leitura inicial dos primeiros documentos de criação da UAB já indicava uma clara flexibilização nos requisitos dos profissionais que coordenariam e conduziriam os cursos 

na modalidade a distância. Três aspectos contidos nesses materiais podem aqui ser recuperados: a não menção ao tripé ensino, pesquisa e extensão como condição central da formação 
universitária; a possibilidade de exercício docente nos cursos sem uma previsão de professores com titulação, como a exigida nos cursos presenciais; e, talvez a mais grave, a indicação de 

que o vínculo dos profissionais que atuariam em cursos a distância poderia ocorrer por meio de bolsas, e não por contrato formal de trabalho. Entretanto, vale lembrar que, nas 

modalidades a distância, deverão ser obedecidos os mesmos critérios definidos na legislação para a constituição de uma instituição de ensino superior, seja uma faculdade, um centro 
universitário ou uma universidade. 

(p.113) Há dois tipos de tutores no EAD: presencial e a distância. O tutor presencial permanece na cidade polo e tem como função principal ajudar os alunos na realização das tarefas, 

auxiliá-los na mediação com os professores e tutores a distância e assisti-los no uso dos equipamentos de informática. Já o tutor a distância permanece na cidade sede da instituição 
superior de ensino que oferece o curso e realiza exatamente as funções previstas no edital. Em cada polo há dois tutores presenciais e dois tutores a distância, por curso. 

(p.113) Neste estudo, a investigação centrou-se apenas nos tutores a distância pelo entendimento de que a maior parte das funções previstas no edital é desempenhada pelo tutor a 

distância, ficando o tutor presencial, de acordo com informações levantadas durante a pesquisa, mais responsável por tarefas burocráticas e por prestar auxílio no uso dos equipamentos 
de informática. 

(p.113-114) As entrevistas revelaram uma variedade de características dos trabalhos realizados pelos tutores a distância que, em cada curso, podem possuir funções distintas. De acordo 

com os dados da pesquisa, o tutor pode: a) ser responsável por uma disciplina em um ou dois polos; b) ser responsável por uma disciplina, mas atender vários polos ao mesmo tempo; c) 

não ter uma disciplina específica e ser responsável por um polo, ou seja, responder por todas as disciplinas que são ofertadas; d) atuar em um polo diferente em cada semestre. 

(p.117) Em relação à organização das disciplinas, todos afirmaram que essa função fica com o professor formador. Cabe a esse profissional montar a disciplina que é apresentada aos 

alunos e aos tutores. A responsabilidade pela disciplina também é do professor formador. Carlos detalhou qual é a função desse professor: 
na função do professor formador ele organiza essa disciplina, vê os conteúdos que vão ser trabalhados, o tempo que vai gerar essa disciplina, as tarefas que vão ser 

feitas nas disciplinas, como que vai se dar a disciplina. Ele monta a disciplina, põe no sistema Moodle, e é a partir dali que eu começo a trabalhar. 

(p.117) Com esse trecho, fica claro que o tutor não participa do processo de preparação das disciplinas que acompanhará. No caso de Carlos, uma semana antes do início da disciplina é 
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disponibilizado material de apoio para os tutores. Ele afirmou: 
Os textos que vão ser trabalhados na disciplina já estão lá ou então o referencial bibliográfico pra ti buscar e aí tem algumas sugestões de leituras, algumas coisas, aí 

tem o fórum de dúvidas, todos os professores, com os professores tutores com os professores formadores. 

(p.117) Rosa e outros tutores também citaram o fórum como um espaço a que recorrem para esclarecer as dúvidas que têm sobre o material disponibilizado pelo professor formador. Para 
esta tutora, são esses professores que têm a responsabilidade de realizar a postagem da disciplina no ambiente, são eles que “programam as aulas, são eles que organizam todo o 

material”. Disse ainda que recebe o material junto com os alunos e “aí a gente participa de fóruns, a gente dá um retorno, discute com eles”. Nesse caso, por receber o material 

juntamente com os alunos, não dispõe de um tempo de estudo e preparo para o trabalho que será desempenhado. 
(p.118) [...] não cabe ao tutor a elaboração e a organização das disciplinas. Então, quais são as suas funções na instituição investigada? Carlos assim sintetizou a função do tutor: “a 

minha tarefa é cobrar dos alunos que eles façam a atividade, esclarecer o que que são as atividades, e depois avaliar essas atividades”. 

(p.121) Entende-se que há no EAD uma fragmentação do trabalho docente com a inclusão do tutor, que assume algumas tarefas “aparentemente mais simples” no processo de ensino. 
(p.121) Para dizer que sua função é um trabalho docente Isaura ilustra com as atividades que realiza: 

O tutor ele não prepara as aulas, tudo bem, mas ele tem todo um acompanhamento, ele tem todo um estudo pra poder auxiliar o aluno da melhor maneira possível, que 

isso o outro professor também faz [...] toda a questão pedagógica tirando o planejamento, tudo isso nós participamos, nós fazemos os relatórios, nós fazemos as 
discussões sobre como o aluno tá desenvolvendo as tarefas, qual o desempenho dele, se ele tá melhorando, onde ele tem que melhorar, o que tem que fazer para ser 

melhorado, então isso aí faz parte, é processo pedagógico. 

(p.121-122) Vera afirmou que o trabalho do tutor é um trabalho docente: 
“claro, somos nós que praticamente explicamos tudo pros alunos. A gente não tá presencialmente em uma sala de aula, com os alunos sentados ali explicando, só que nós 

explicamos o conteúdo que está ali”. Quando questionada se o trabalho do tutor é um trabalho docente, respondeu: 

“sim, uma maneira diferente de ensinar, mas é um trabalho docente”. 
(p.122) [...] Para Vera, não há qualquer dúvida de que o tutor é um professor, pois 

os professores pesquisadores, eles colocam aquele material ali, só que tudo cabe a nós, né? Eu oriento meus alunos de como eles vão realizar as atividades, eu ajudo eles 

no momento em que surgem as dúvidas, porque nós somos os professores, porque o material já vem pronto, mas é nós, conosco que eles conversam, conosco que eles 
tiram as dúvidas, somos nós que corrigimos as tarefas, então, somos professores. 

(p.122) [...] pela concepção de que no EAD se concretiza uma forma diferente de ensinar é que a inserção do tutor, nessa modalidade de ensino, ainda parece gerar certa confusão para os 

profissionais que atuam na área. Os próprios tutores, por verem essa modalidade como nova, acreditam que ela ainda está se estruturando e, consequentemente, que a precariedade do seu 
trabalho faz parte desse processo inicial de criação e implantação dos cursos. 

(p.124) [...] precariedade da organização do trabalho no EAD, na instituição pesquisada, tanto pela absoluta fragmentação do trabalho quanto pela maior concentração de tarefas e 

responsabilidades justamente naqueles trabalhadores com menor formação e remuneração. 
(p.124) O discurso de uma formação mais flexível e de uma necessária adaptação às novas demandas do trabalho esteve o tempo todo presente no estudo, tanto em relação aos tutores 

quanto em relação aos alunos que frequentam os cursos de EAD. Em relação aos tutores, na busca permanente de soluções para as dificuldades que enfrentam, em especial, por não terem 

formação para o trabalho que realizam. Em relação aos estudantes, na insistência de que os alunos precisam se adaptar a essa “nova modalidade de ensino” e que apenas os mais 
disciplinados serão bem-sucedidos. Isto é a explícita interiorização do discurso do individualismo, cujo sucesso ou fracasso não é produzido socialmente, mas é responsabilidade de cada 

um. 

Nomenclatura/Professor 

Tutor 
Tutor 

Ideias centrais Caracterizar o trabalho do tutor para legitimá-lo como um trabalho docente. 

 

Conclusões 
(p.125) [...] a exigência para ser tutor no EAD, na universidade investigada, é ter curso de graduação [...] 

(p.125) [...] a maior parte dos tutores entrevistados possui apenas a graduação. Esse é um aspecto importante, pois, na mesma universidade em que exercem a tutoria, a maioria dos 
professores que atuam nos cursos presenciais possui mestrado ou doutorado e dedica 40 horas exclusivamente à universidade. 

(p.125) [...] alguns tutores atuam em cursos diferentes daqueles em que tiveram formação inicial e trabalham com conteúdos que não fizeram parte de sua formação. 

(p.126) [...] embora a instituição pesquisada seja uma universidade, não se observou, em qualquer momento da pesquisa, um trabalho pautado na integração ensino, pesquisa e extensão. 
As duas últimas não foram mencionadas como integrantes do processo de formação. 

(p.126) [...] a jornada de trabalho semanal dos tutores é longa. Muitos chegam a ter 60 horas ou mais da semana preenchidas com atividades formais, incluindo o trabalho na tutoria, 

sendo que grande parte deles atua na educação básica na rede pública de ensino. 
(p.126) [...] o tutor é um profissional que tem a responsabilidade de fazer o curso funcionar, pois realiza todo o acompanhamento do aluno. Embora, normalmente, não participe do 

planejamento das disciplinas, é ele quem, por exemplo, esclarece as dúvidas dos alunos e corrige as avaliações. Ficou evidente no estudo que é o tutor quem efetivamente conhece os 

alunos e quem “segura” o curso. 
(p.126) O trabalho docente no EAD é fragmentado entre aqueles que planejam e organizam as disciplinas e aqueles que as executam e interagem (virtualmente) com os alunos. 

(p.127) Há, com o EAD, um evidente barateamento da educação no Brasil. Para o setor privado estão criadas as condições para aumentar o lucro auferido pelas empresas educacionais. 
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No setor público, esse tipo de oferta, ao adotar o discurso da “democratização” do ensino, se constitui como mecanismo importante de legitimação política para os grupos que 
protagonizam a elaboração dessas políticas. 

(p.127) Se a formação em nível superior de professores da educação básica tem sido conduzida por trabalhadores que exercem precariamente esse trabalho, pelos motivos já expostos aqui, 

questiona-se a possibilidade de ruptura de um círculo vicioso, na educação brasileira, no qual uma parcela muito significativa da população, que, mesmo após ter frequentado vários anos 
do processo de escolarização, apresenta dificuldades para interpretar um texto ou para realizar operações matemáticas elementares. 

 

Fonte: Quadro organizado pela pesquisadora. 
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