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RESUMO 

Esta pesquisa tem como tema a Formação do Professor Tutor para a Educação a Distância: 
percepções e sentidos. O objetivo geral deste estudo é analisar a formação do professor 
tutor para o trabalho de ensino-aprendizagem nos cursos de EaD, e os específicos 
procuram compreender a formação do professor tutor no conjunto das políticas públicas 
referentes à EaD no Brasil; desvelar se a formação do professor tutor para a EaD acontece 
numa perspectiva de ensino crítico transformador, apresentar subsídios que contribuam para 
as políticas de formação do professor tutor que atua na modalidade EaD. Frente a isso, 
investigaram-se as percepções e sentidos dos professores sobre a sua formação para o 
trabalho em EaD com TIC. Elegeu-se nessa pesquisa, a seguinte problemática: a formação 
do professor tutor é feita no sentido de um ensino-aprendizagem crítico que implica pensar a 
escola e suas finalidades? Para a coleta dos dados recorreu-se a um questionário composto 
por dezessete perguntas, que apresentou questões fechadas e abertas. Dos quarenta 
questionários distribuídos aos cursistas, de um Curso de Especialização intitulado Formação 
de Docentes e Orientadores Acadêmicos (professores tutores) em EaD, apenas quinze 
retornaram e destes somente sete respondidos quase na íntegra foram considerados para a 
tabulação dos dados, aqui entendidos como subsídios interessantes à compreensão da 
formação do professor tutor para o trabalho pedagógico na educação a distância. A análise 
dos dados foi organizada em três núcleos: o primeiro contempla a identificação e 
características dos entrevistados; o segundo núcleo é dedicado à formação que os 
entrevistados tinham antes de fazerem o Curso de Especialização de formação do professor 
tutor e, o terceiro núcleo é dedicado à formação no Curso em pauta. Para o estudo dos 
dados, recorreu-se à fenomenologia estudada no primeiro capítulo. Essa abordagem 
permite desvelar a complexidade do mundo educacional, evidenciar os seus significados e, 
compreender o sentido do fenômeno, no caso a formação do professor tutor. Em seguida, 
como a pesquisa se inscreve no campo das políticas educacionais, procedeu-se no segundo 
capítulo, ao estudo das políticas educacionais para a EaD no Ensino Superior, a respeito 
das quais, tem se buscado consenso em fóruns e Conferências Mundiais, promovidas por 
Organismos Mundiais que em muito tem influenciado a legislação brasileira, também 
estudada neste capítulo, nomeadamente a LDB, Lei 9394/96. Neste estudo, considerou-se 
que a EaD vem recebendo forte atenção e regulação em sua oferta e expansão. As 
orientações da Conferência Mundial para o Ensino Superior de 1998 recomendou a EaD 
para a formação de professores. Justifica este trabalho, tendo em vista a necessidade de se 
conhecer a formação dos professores tutores para a EaD, se é conforme a problemática 
anteriormente expressa e deste modo contribuir para políticas de formação de professores 
no Brasil. Nas Considerações Finais, aponta-se que a maioria dos cursistas: 1. Formada de 
professoras, na faixa etária dos 30 a 41 anos; 2.  Não tem formação inicial e continuada em 
ciências da educação e EaD, apenas formação em campos específicos do conhecimento, 
como: em Administração Geral, Análise de Sistemas, em Secretariado Trilíngue, e 
Tecnólogo e Processamento de Dados; 3. Composta de professores que expressaram a 
percepção deles quanto às disciplinas de Fundamentos, afirmando depois que a Pesquisa 
Prática Tutoriais foi importante para a formação de cada um em EaD. 4. Integrada de 
professores que responderam ao questionário, nesse contínuo das trajetórias formativas, 
tem a percepção de que o Curso de Especialização foi mais importante que a formação 
inicial, a experiência adquirida na prática e nas leituras, consideradas isoladamente, para o 
trabalho na educação a distancia. As percepções dos professores é que o Curso de 
Especialização - Formação de Docentes e de Orientadores Acadêmicos (professores 
tutores) em EaD, foi relevante para a sua formação. 
 
Palavras-chaves : Formação do professor tutor; políticas; educação a distância. 



 
 

RÉSUMÉ 

Cette recherche porte sur la Formation du Professeur Tuteur en Éducation à Distance (EaD): 
perceptions et sens. L’objectif général de cette étude est d’analyser la formation du 
professeur tuteur lors du travail d’enseignement-apprentissage dans les cours EaD, et ses 
objectifs spécifiques cherchent à comprendre la formation du professeur tuteur dans 
l’ensemble des politiques publiques liées à l’EaD au Brésil ; à dévoiler si la formation du 
professeur tuteur en EaD a lieu dans une perspective d’enseignement critique 
transformateur ; à présenter des données qui puissent contribuer aux politiques de formation 
de ce professeur. De ce fait, une enquêté a été menée auprès des professeurs sur les 
perceptions et les sens concernant leur formation pour travailler en EaD sur les TICE. Dans 
cette recherche la problématique a été la suivante : la formation du professeur tuteur se fait 
dans le sens d’un d’enseignement-apprentissage critique qui implique réfléchir sur l’école et 
ses finalités ? Pour collecter les données nous avons fait appel à un questionnaire composé 
de dix-sept questions, où figuraient des questions fermées et ouvertes. Sur les quarante 
questionnaires distribués aux étudiants inscrits à un Cours de Perfectionnement intitulé 
Formation des Professeurs et Directeurs Académiques (professeurs tuteurs) en EaD, juste 
quinze ont été retournés dont sept seulement  répondus presque intégralement et retenus 
donc pour le relevé des données, ici considérés comme des éléments intéressants pour la 
compréhension de la formation du professeur tuteur à l’égard du travail pédagogique en 
EaD. L’analyse des données a été organisée en trois axes : le premier porte sur 
l’identification et les caractéristiques des interviewés, le deuxième a été consacré à la 
formation du professeur tuteur et le troisième à la formation dans le Cours suivi par les 
participants. Pour l’étude des données, on a fait appel à la phénoménologie étudiée dans le 
premier chapitre. Cette approche permet de dévoiler la complexité du monde de l’éducation, 
de mettre en relief ses sens et de comprendre le sens du phénomène, en l’occurrence la 
formation du professeur tuteur. Ensuite, comme la recherche s’inscrit dans le domaine des 
politiques éducatives pour l’EaD dans l’enseignement supérieur, autour desquelles on 
cherche un consensus lors des forums et séminaires internationaux, organisés par des 
organismes internationaux ayant beaucoup influencé la législation brésilienne, qui a 
également été étudiée dans ce chapitre, notamment la LDB, Loi 9394/96. Dans cette étude, 
on a considéré que l’EaD est objet d’attention et de règlement compte tenu de son offre et 
expansion. Les orientations de la Conférence Mondiale pour l’Enseignement Supérieur de 
1998 ont récommandé l’EaD pour la formation de professeurs ce qui justifie ce travail étant 
donné le besoin de connaître  la formation des professeurs tuteurs en EaD et de vérifier si 
elle correspond à la problématique antérieurement énnoncée ce qui pourra contribuer  aux 
politiques de la formation de professeurs au Brésil. Dans le champitre final, il figure que la 
plupart des étudiants inscrits à la formation : 1. est formée des enseignantes, dont la tranche 
d’âge se situe entre 30 à 41 ans ; n’a pas de formation initiale et continue en sciences de 
l’éducation et EaD, juste une formation dans des domaines spécifiques du savoir, tels quels : 
Administration Générale, Analyse de Systèmes, Secrétariat de Direction Trilingue et 
Technicien en Traitement de Données ; 3. est composée de professeurs ayant dit leur 
perception face aux disciplines des Fondements, et ayant exprimé ensuite que la Recherche 
Pratique Tutorielles a été importante pour la formation de chacune en EaD ; 4. aperçoit que 
le Cours de Perfectionnement a été plus important que la formation initiale, l’expérience 
acquise dans la pratique et les lectures, considérées à part, pour le travail en EaD. Le 
sentiment des enseignantes est que le Cours de Perfectionnement – Formation de 
Professeurs et Directeurs Académiques (professeurs tuteurs) en EAD a été essentiel pour 
leur formation. 
Mots-clés : formation du professeur tuteur ; politiques ; éducation à distance. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo refere-se à formação do professor tutor que exerce 

atividades na Educação a Distância (EaD). 

Educação, educatione é; 1. ato ou efeito de educar-se 2. processo de 

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser 

humano em geral, visando à sua melhor integração individual e social; (...) 

6.aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas (AURÉLIO, 1975, 

p.499). 

Segundo Preti (2002), não deixa de ser uma relação muito particular e afetiva 

entre o educador e o educando. 

A educação para Preti é um processo reconstrutivo, dialógico, humano e 

criador que em síntese; significa que, quando se fala em educação, estamos nos 

referindo a todos os aspectos da vida que ela abarca, trata-se das relações 

pessoais, sociais, políticas, das relações com a natureza e com o entorno. “A 

educação está imiscuída, misturada e diluída em tudo. É parte do todo, é o todo” 

(PRETI, 1998, p.20). 

Para Saviani (2002, p.47), “a educação enquanto fenômeno se apresenta 

como uma comunicação entre pessoas livres em graus diferentes de maturação 

humana, numa situação histórica determinada”. 

Considerando que a história da humanidade se constitui por meio do trabalho 

e das relações sociais, na produção concreta da realidade, “o trabalho educativo é o 

ato de produzir, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica 

e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1992, p.24). 

Portanto, a finalidade da educação é o próprio homem, é a promoção 

humana.  

Para isso, é necessário tornar o homem “cada vez mais capaz de conhecer os 

elementos de sua situação a fim de intervir nela transformando-a no sentido da 

ampliação da liberdade, comunicação e colaboração entre os homens” (SAVIANI, 

2002, p.49).  

A educação conta, hoje, com instituições educacionais, com práticas 

educacionais escolarizadas, modalidades ditas presenciais e a distância. 
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Esta pesquisa tem como objeto a formação do professor tutor que faz o 

trabalho educativo no que chama de educação a distância (EaD). 

A palavra tutor é de origem latina (tutore), e significa “aquele que, por 

disposição testamentária ou por decisão do juiz, está encarregado de uma tutela ou 

tutoria, o que protege, ampara ou dirige; defensor” (MICHAELIS, 1998, p. 2.144). 

Segundo esta conceituação, percebe-se que o termo traz implícita a figura 

jurídica outorgada pela Lei. SÁ (1998) menciona que a etimologia da palavra tutor 

traz consigo o termo tutela, proteção, tão comum no campo jurídico. Porém, o 

sistema de educação a distância tomou a palavra para si, adequando-a e o tutor 

passou a ser visto como um orientador da aprendizagem do aluno solitário e isolado 

que necessita de um orientador para indicar o que mais lhe convém em cada 

circunstância. 

Ao buscarem o significado para o vocábulo tutor, Dias e Leite (2010) 

descrevem o tutor como aquele que é encarregado de tutelar, proteger e defender 

alguém. As autoras, porém, explicitam, que a partir de 2007, o tutor que até então, 

desempenhava literalmente as funções apontadas anteriormente, na EaD, assume o 

significado de formador e mediador das práticas educativas. Por formador, entende-

se aquele que educa que aperfeiçoa e considera-se mediador aquele que medeia ou 

intervém. Nesse sentido, o professor formador mediador vem facilitar, articular, 

orientar, instigar o processo reflexivo e crítico. 

Frente ao exposto, é que neste estudo se acrescentou ao termo tutor o 

vocábulo professor – professor tutor – pois, aqui ele é entendido como um docente 

que além de ter uma formação qualificada na área de conhecimento que ensina, 

também tem domínio da didática, do trabalho educativo na EaD. 

É mister salientar que este profissional não tem uma “ocupação” fixa, pois em 

alguns momentos ele assume o papel de docente, de professor conteudista e, em 

outros, a função de acompanhamento (tutoria). 

O professor tutor é que faz a mediação no processo de construção do 

conhecimento junto ao aluno. A orientação é exercida por um docente que assume 

um papel de mediador do processo de construção do conhecimento pelo fato de 

intermediar as ações de ensino aprendizagem entre o professor e o aluno, entre o 

aluno e o conteúdo curricular proposto, além da outra tarefa importante da tutoria 

que é: ser um elo entre o aluno e a instituição, aquele que escuta as dúvidas 

(SOUZA, 2005). 
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Assim quando se refere neste caso específico ao professor tutor é para falar 

do professor que exerce o trabalho pedagógico de dar aula, de orientar, tirar 

dúvidas, avaliar, ou seja, que organiza e executa o trabalho, em instituições 

escolares, na EaD. 

Toda a educação implica escolha de meios, de elementos da cultura 

historicamente produzida, que apresentados e apropriados possibilitam aos sujeitos 

do ensino-aprendizagem, ou seja, homens e mulheres agirem no mundo como 

produtores da vida. Isso se faz em relações sociais dadas. 

O ensino-aprendizagem apresenta-se, hoje, de maneira muito, complexa. Na 

EaD, esta complexidade é, ainda, mais destacada, fala-se em múltiplas abordagens, 

em autonomia dos estudantes, em ritmos e métodos de aprendizagem. Estes 

elementos considerados, nesta modalidade de ensino, exigem que se interrogue a 

formação dos professores tutores que desenvolvem o trabalho educativo. Nesse 

sentido, questiona-se: Qual a formação do professor tutor para atuar na educação à 

distância?  

O apoio à EaD advém, em muitos discursos, pelo que as novas tecnologias 

prometem para a educação. É justamente aqui que se encontra o debate sobre a 

formação de professores tutores para o trabalho na educação a distância. 

Segundo Kenski (2003), para que se faça um bom trabalho educativo, é 

importante que todos os educadores envolvidos no ato da educação formal estejam 

conscientes e prontos para assumir novas perspectivas filosóficas, nas quais 

estejam inclusas visões inovadoras de ensino, de escola e que façam uso das 

inúmeras possibilidades comunicativas e informativas das TIC na efetivação de um 

ensino crítico e transformador, o contrário trás resultados insatisfatórios. 

Veja-se,  

 
 
(...) os professores, treinados insuficientemente, reproduzem com os 
computadores os mesmos procedimentos que estavam acostumados 
a realizar em sala de aula. As alterações são mínimas e o 
aproveitamento do novo meio é o menos adequado. Resultado: 
insatisfação de ambas as partes (professores e alunos) e um 
sentimento de impossibilidade de uso dessas tecnologias para essas 
atividades de ensino (KENSKI, 2003, p. 78).  
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Interroga-se, então, nessa pesquisa se a formação do professor tutor é feita 

no sentido de um ensino-aprendizagem crítico que implica pensar a escola e suas 

finalidades.  

Efetivamente toda mudança ensino-aprendizagem implica formação de 

professores entre outros elementos.  

Nas palavras de Belloni (1999, p. 77). 

 
 

(...) não se pode pensar em qualquer inovação educacional sem 
duas condições prévias: a produção do conhecimento pedagógico e 
a formação de professores. A perspectiva da formação de 
professores exige esta reflexão sobre como integrar as TIC à 
educação como caminho para pensar como formar os professores 
enquanto futuros usuários ativos e críticos bem como os professores 
conceptores de materiais para a aprendizagem aberta e a distância. 

 
 

Trata-se de explicitar como acontece a formação do professor tutor que 

trabalha na EaD. 

Justifica-se o presente estudo, devido a importância que o professor tutor 

representa na EaD, pois ele é o elo de ligação entre o aluno e a instituição. Cabe a 

ele criar oportunidades de aprendizagem, motivar os discentes na busca pelo 

conhecimento, orientá-los no manuseio das TIC, organizar atividades interativas 

entre os participantes do curso, por meio de chats, fóruns, grupos de discussão, 

videoconferências, dentre outros recursos que visem à promoção de uma 

aprendizagem significativa. 

Percebe-se, assim, que o professor-tutor participa ativamente do processo 

ensino-aprendizagem dos alunos. Por conta disso, decorre a pertinência dessa 

pesquisa. 

A EaD coloca-se com a finalidade de possibilitar às pessoas o acesso ao 

saber sistematizado, também tem ampliado o trabalho,  atribuições aos professores 

dentre elas como professor tutor.  

A escolha do tema, a formação do professor tutor para o ensino-

aprendizagem a distância (EaD), justifica-se, ainda, pelo fato de que a pesquisadora, 

professora e bacharel em Secretariado Executivo, desde 2002, vem atuando na 

modalidade EaD e, também, exerce atividades no setor de desenvolvimento de 
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projetos e programas de capacitação continuada, de uma instituição privada com 

vistas, a contribuir para a formação do professor tutor. 

A pesquisa tem por objetivo geral analisar a formação do professor tutor para 

o trabalho de ensino-aprendizagem nos cursos de EaD. 

Também se propõe alcançar os seguintes objetivos específicos: 

• compreender a formação do professor tutor no conjunto das políticas 

públicas referentes à EaD no Brasil; 

• desvelar se a formação do professor tutor para a EaD acontece numa 

perspectiva de ensino crítico transformador. 

• apresentar subsídios que contribuam para as políticas de formação do 

professor tutor que atua na modalidade EaD. 

A pesquisa ao se orientar pela literatura para interação do tema, recorre a 

vários autores, entre os quais: Belloni (1999), Brito (2010), Kenski (2003), Saviani 

(2002), que publicaram assuntos referentes ao objeto específico desta pesquisa. 

Para se atingir os objetivos expressos, recorreu-se a um questionário 

apresentado a quarenta professores tutores que fizeram, em 2010, em Curitiba, o 

Curso de Especialização intitulado Formação de Docentes e de Orientadores 

Acadêmicos (professores tutores) em EaD, implantado por uma instituição privada, 

com a finalidade de proporcionar a docentes a formação para o trabalho de 

professores tutores na EaD. 

O questionário apresentou questões fechadas e abertas, ou seja, questões 

pré-definidas e questões que apenas apresentaram o tema para que os sujeitos da 

pesquisa discorressem a respeito de forma a captar os sentidos da formação que 

tiveram. 

Dos quarenta questionários distribuídos aos cursistas, somente quinze 

retornaram e destes somente sete foram respondidos na íntegra. Estes são objeto 

de análise como material empírico importante para se esclarecer a problemática a 

elucidar: a formação do professor tutor. 

Este estudo encontra-se organizado em três capítulos: no primeiro capítulo 

apresentam-se os pressupostos teóricos metodológicos, para realização da 

pesquisa; no segundo capítulo, estudam-se as políticas de educação a distância 

(EaD) no Brasil e no terceiro capítulo analisa-se a formação do professor tutor que 

trabalha em EaD, com base nos dados empíricos da pesquisa organizados 

metodologicamente com a contribuição da literatura pertinente. 
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Nas considerações finais, apresentam- se os resultados finais da pesquisa 

com vistas às respostas para a problemática. 
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1 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O objeto desta da pesquisa – a formação do professor tutor para o trabalho na 

EaD com novas tecnologias, implicando em elucidar de que tecnologias se fala, o 

que se faz em seguida. 

 

 

1.1 GERAÇÕES NA EaD 

 

 

A educação escolarizada sempre fez uso de tecnologias, tabuinhas de cera 

na Roma Antiga, mapas de adobe, estiletes, penas para a escrita na Idade Média. 

Temos, hoje, à disposição, entre outros, instrumentos que possibilitam meios 

e comunicação mais rápida. 

Trata-se dos recursos do rádio, da televisão via satélite e da Internet que 

colaboram para que se faça a educação a distância. 

Os estudiosos da EaD falam em gerações, apontam que seu desenvolvimento 

acompanhou a evolução das tecnologias de comunicação disponíveis em cada 

momento histórico.  

Para Moore e Kearsley (2007, p.25), a EaD pode ser subdividida em cinco 

gerações: 

 
 
A primeira geração ocorreu quando o meio de comunicação era o 
texto, e a instrução, por correspondência. A segunda geração foi o 
ensino por meio da difusão pelo rádio e pela televisão. A terceira 
geração não foi muito caracterizada pela tecnologia de comunicação, 
mas, preferencialmente, pela invenção de uma nova modalidade de 
organização da educação, de modo mais notável nas universidades 
abertas. Em seguida, na década de 1980, tivemos nossa primeira 
experiência de interação de um grupo em tempo real a distância, em 
cursos por áudio e videoconferência transmitidos por telefone, 
satélite, cabos e redes de computadores. Por fim, a geração mais 
recente de educação a distância envolve ensino e aprendizado on-
line, em classes e universidades virtuais, baseadas em tecnologias 
da internet. 
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Refletindo sobre as distintas gerações da EaD no Brasil, Torres e Fialho 

(2009), mencionam que a primeira e a segunda gerações estavam centradas na 

mídia impressa e no ensino por correspondência; a terceira geração da EaD 

caracteriza-se pelo uso de ambientes virtuais de aprendizagem, onde os processos 

de comunicação são priorizados pelo uso crescente das tecnologias interativas 

(internet, web sites, a videoconferência e moodle). 

Percebe-se que há diversos critérios e entendimentos para a definição das 

gerações de EaD. De acordo com os dados da Universidade Virtual Brasileira (UVB) 

citados por Dias e Leite, há três gerações da EaD. Mencionam que os ambientes 

interativos se encontram na terceira geração, “inovando pelo uso de redes de 

comunicação interativas, como a WEB e os sistemas de videoconferência, 

incorporando as mídias anteriores e criando oportunidades para um aprendizado 

cooperativo on-line” (DIAS; LEITE, 2010, p.11). 

Ao se levar em conta os critérios, meios e processos, conforme UVB e o 

apoio das autoridades brasileiras à expansão da EaD, nesta última geração, é 

importante considerar que a Internet no Brasil foi inaugurada em 1992, tendo sido 

viabilizada pela Rede Nacional de Pesquisa (RNP), que comportou as principais 

universidades de pesquisa do país e por órgãos do Governo e que para uso 

comercial foi somente liberada em 1995, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia 

(MCT). Isto fortalece o entendimento de que a expansão da EaD deu-se com forte 

incentivo dos governos brasileiros nas duas últimas décadas do século XX e no 

limiar do XXI. 

Em relação à expansão da EaD, pode-se ainda apontar que: 

 
 

- em 1990 – uso intensivo de teleconferências (cursos via satélite) 
em programas de capacitação à distância; 1994 – Início da oferta de 
cursos superiores à distância por mídia Impressa; 1995 – 
Disseminação da Internet nas Instituições de Ensino Superior via 
RNP; 1996 – Redes de videoconferência – Início da oferta de 
mestrado a distância, por universidade pública em parceria com 
empresa privada; 1997 – Criações de Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem – Início da oferta de especialização à distância, via 
Internet, em universidades públicas e particulares; 1999/2001 - 
Criação de redes públicas, privadas e confessionais para cooperação 
em tecnologia e metodologia para o uso das NTIC na EAD; 
1999/2002 – Credenciamento oficial de instituições universitárias 
para atuar em educação à distância (VIANNEY, 2003, p. 21/ 22). 
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Há autores que salientam o caráter de autonomia dos estudantes e os 

processos centrados na aprendizagem, destacando o uso da inteligência artificial e 

realidade virtual em que, “o aluno interagindo diretamente com a máquina é que 

gerencia a aprendizagem” (TORRES; FIALHO, 2009, p. 457). 

Percebe-se, nesta posição, uma valorização da aprendizagem, por meio das 

máquinas, agora, com certa capacidade de autonomização tecnológica.  

Para esta perspectiva, é necessário refletir sobre qual seria exatamente o 

trabalho do professor tutor.  

Aceitando ou não esta visão torna-se necessário sabermos sobre a formação 

do professor tutor, uma vez que sua presença nas práticas educativas a distância é 

uma realidade. 

Na visão de Moraes (2010), a EaD é um elemento importante no 

desenvolvimento da educação. Após a Segunda Guerra Mundial, com o 

desenvolvimento da indústria, mecanização da agricultura e com a forma científica 

de administrar a empresa, potencializou-se o desenvolvimento econômico do século 

XX. Estes fenômenos de desenvolvimento demonstram o saber sistematizado que 

passa a influenciar o mundo da produção e essa união entre a ciência e a tecnologia 

também acercar-se da educação escolar. 

Assim, 

 
 

firmou-se um casamento indissolúvel do desenvolvimento com a 
ciência e tecnologia – e destas últimas com a educação escolarizada. 
Nesse contexto, a capacidade das nações de educarem sua 
população parece constituir um divisor de águas que separa o mundo 
moderno entre aqueles que terão cada vez mais e aqueles que terão 
cada vez menos (MORAES, 2010, p.548). 

 

 

Nesse contexto, o desenvolvimento e o crescimento econômico do século XX, 

cujo critério paira sobre a sustentabilidade ambiental e sociopolítica, o equilíbrio 

envolvem o futuro social. 

Veja-se que, 

 
 

O primeiro argumento a destacar é que a educação é importante 
fator de desenvolvimento – e não apenas de crescimento econômico 
– na história das sociedades modernas, aquelas que se redefiniram a 
partir da Revolução Industrial. O segundo argumento reduz o foco de 
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análise e distingue a educação a distância – EaD – como fator de 
desenvolvimento, inclusive como fator de desenvolvimento da própria 
educação (MORAES, 2010, p.548). 
 
 

Também, considere-se que o uso da tecnologia, e otimização do tempo, 

poderá reduzir os custos institucionais em relação à educação, assim como poderá 

propiciar mudanças e inovações na oportunidade do trabalho educativo. A produção 

acadêmica que gera conhecimentos científicos propicia também mudanças na 

educação, no processo do conhecimento, no comportamento e na formação 

docente, de quem se habilita ao trabalho educativo em EaD. 

O desenvolvimento econômico depende tanto do conhecimento tecnológico 

sobre coisas e criaturas vivas quanto do conhecimento social a respeito do homem e 

das suas relações com os seus semelhantes (LEWIS apud MORAES, 2010, p.549). 

A educação a distância tem suas finalidades e por isso mesmo estabelece 

relações de habilidade técnica, para o que necessita de educação permanente. 

Todavia, as habilidades e finalidades gerais do sistema educativo mudam conforme 

as determinações sociais. O crescimento e a expansão da educação, em todos os 

níveis dependem de como administrar a educação em escala ampla. Também são 

criadas oportunidades para o trabalho docente em programas educativos. Neste 

sentido, entende-se que as mudanças econômicas, tecnológicas e organizacionais 

necessitam da educação permanente na vida do trabalhador para promover a sua 

capacitação. 

É na última geração da EaD que se faz presente o professor tutor, em virtude 

da divisão do trabalho didático e a incorporação das tecnologias de informação e 

comunicação. 

Para o estudo do objeto – a formação do professor tutor para o trabalho na 

EaD - optou-se por uma pesquisa de caráter interpretativo, orientada pelas 

contribuições da fenomenologia, no sentido de compreender as percepções que os 

professores tutores têm da sua a formação para o trabalho na EaD, no Brasil, o que 

implicou apropriação da literatura sobre o tema, a leitura de documentos, a pesquisa 

empírica, enfim a investigação. 

 

 

1.2 PESQUISA E SEUS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Pesquisar significa, de forma bem simples, procurar respostas para 

indagações propostas.  

Conforme Minayo (1993, p.23), considera-se a pesquisa como:  

 
 

atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da 
realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca 
que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É 
uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se 
esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados. 

 
 
A pesquisa  
 
 

(...) responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 
a um espaço mais aprofundado das relações, dos processos, dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis (MINAYO, 2004, p. 21). 

 
 
O acesso à informação e ao conhecimento científico exercita a mente, tanto 

na busca como no exercício de reconhecer nas aparências dos fatos políticos 

educacionais toda a essência. 

O processo de conhecimento visa transcender a aparência do fenômeno, que 

Karel Kosik chamou de;  

 
 

mundo de pseudoconcreticidade, (…) o complexo dos fenômenos 
que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum da vida 
humana, que, com a sua regularidade, imediatista e evidência, 
penetram na consciência dos indivíduos agentes, assumindo um 
aspecto independente e natural (KOSIK, 1976, p.11).  
 
 

É sabido, conforme Kosik (1976, p.11 a 14), que a ciência se dedica a 

desvendar o mundo que nos cerca, buscando tornar explícito o conteúdo dos 

fenômenos, no sentido de compreender a realidade. O processo de conhecimento 

visa transcender a aparência dos fenômenos, que faz parte do cotidiano do ser 

humano.  
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Kosik nos apresenta o conceito da práxis que entende ser não atividade 

prática contraposta à teoria, mas a totalidade: a existência humana e a elaboração 

dessa realidade (1989, p. 202). 

Nesta perspectiva, optou-se por uma teoria cujo método dá conta da 

elaboração da realidade a investigar - a formação do professor tutor. 

 

 

1.3 FENOMENOLOGIA: FORMULAÇÃO E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 

Elegeu-se a fenomenologia, como teoria de investigação desta pesquisa. 

Essa abordagem permite desvelar a complexidade do mundo educacional, 

evidenciar os seus significados, faculta compreender o sentido do fato em si, no 

caso a formação do professor tutor.  

A fenomenologia conduz à essência do fenômeno, e na sua dialética entre os 

princípios da essência e existência promove a descrição, compreensão e 

interpretação do fenômeno, ou seja, na razão de sua totalidade revela as suas 

particularidades simultaneamente, na interpretação e na percepção dos elementos 

analisados. 

Também a fenomenologia entende que a essência do homem é a unidade da 

objetividade e da subjetividade, que sem o sujeito os produtos sociais do homem 

ficam privados de sentido, que a práxis humana funde causalidade com finalidade. O 

homem quer compreender a realidade, mas às vezes confunde-a com uma falsa 

aparência, pois os acontecimentos ou fatos são exteriores ao homem. A filosofia 

dialética, neste movimento do espírito promove o diálogo com a consciência ou o ser 

superior do homem, para efetivar o seu desenvolvimento educacional. 

Importantes intelectuais contribuíram para a formulação da fenomenologia 

enquanto filosofia e método. 

Com Edmund Husserl, no início do século XX, considerado o pai da 

fenomenologia, a palavra fenomenologia passou a ter um novo significado, e se 

defininiu como a ciência dos fenômenos, um fato compreendido como aquilo que é 

imediatamente dado em si mesmo, à consciência do homem.  

Para Husserl, a fenomenologia assume o papel de um método ou modo de 

ver a essência do mundo e de tudo quanto nele existe. 
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A palavra método vem do grego, methodos, composta de meta: através de, 

por meio de, e hodos: via caminho (CHAUÍ, 1995, p.157), ou instrumento para 

averiguar o conhecimento. 

Edmund Husserl privilegia o sujeito do conhecimento e sua consciência para 

a atribuição de sentido à realidade. 

Após Edmund Husserl, outros filósofos contribuíram para a fenomenologia. 

Neste trabalho, destacam-se Martin Heidegger e Merleau-Ponty que se referem aos 

homens, sujeitos, enquanto seres no mundo, na tentativa de superar a separação da 

consciência e do mundo, dos sujeitos e dos objetos. 

Heidegger e Merleau-Ponty afirmam que:  

 
 

se eliminarmos a consciência, não sobra nada, pois as coisas 
existem para nós, isto é, para uma consciência que as percebe, 
imagina que delas se lembra nelas pensa, que as transforma pelo 
trabalho etc. Se eliminarmos as coisas, também não resta nada, pois 
não podemos viver sem o mundo nem fora dele, não somos 
criadores do mundo e sim habitantes (CHAUÍ, 1995, p.241). 

 
 
Ainda compreendem que: “Não somos uma consciência reflexiva pura, mas 

uma consciência encarnada num corpo. Nosso corpo não é uma coisa natural, tal 

como a física, a biologia e a psicologia o estudam, mas é um o corpo humano, isto é, 

habitado e animado por uma consciência” (CHAUÍ, 1995, p.241). 

A fenomenologia preocupa-se com a descrição direta da experiência tal como 

ela é. Entende a realidade construída socialmente e entendida como é 

compreendida, interpretada, e comunicada.  

A consciência não pode abarcar e nem possuir o mundo, mas “é por meu 

corpo que compreendo o outro, assim como é por meu corpo que percebo as 

coisas”, pois a experiência perceptiva emerge do corpo em movimento, ou seja, da 

intencionalidade ou objetividade (MERLEAU-PONTY, 1994, p.253). 

Para Merleau-Ponty, conforme a tradição fenomenológica da existência, toda 

consciência é consciência de algo. Esta seria a forma mais simples de descrição do 

conceito de intencionalidade. Ou seja, “cada consciência é nascida no mundo e cada 

percepção é um novo nascimento da consciência” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 13). 

Merleau-Ponty buscou dar continuidade ao esforço de demonstrar os limites 

do saber científico, conforme a tradição fenomenológica da percepção. 
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A ciência, bem como a linguagem e a cultura, segundo Merleau – Ponty 

(1994), é apenas uma expressão dessa relação entre o sentido e a percepção. O 

processo de comunicação se faz por meio do sentido, ou melhor, dos cinco sentidos 

do ser humano (corpo) e, a percepção (consciência) que, se relacionam entre si, 

portanto, o veículo de comunicação do ser humano com o mundo é o corpo. 

As percepções e os valores, respostas dos seres humanos a seu meio 

ambiente físico, permitem-lhes também compreender a si mesmos ao longo do 

tempo. 

As percepções levam à formação de posturas culturais, de atitudes e 

compreensão dos acontecimentos que são contextualizados e estruturados e levam 

a uma interpretação, a uma representação, a uma visão de mundo. 

Assim como as outras pessoas que fazem parte do mesmo mundo, “(...) sou 

eu quem faz outrem ser para mim e quem nos faz um e outro sermos como homens” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 583). 

Trata-se de uma relação de interação entre as pessoas o mundo e consigo 

mesmas, nesse sentido o sujeito utiliza as percepções e a sua intencionalidade 

voltada ao mundo. O sentir é uma comunicação vital com o mundo.  

Merleau-Ponty (1999, p. 429) menciona que a interação do sujeito com o 

mundo inclui a relação com seu próprio corpo e consigo mesmo;  

 
 

como as relações entre as coisas ou entre os aspectos das coisas 
são sempre mediadas por nosso corpo, a natureza inteira é a 
encenação de nossa própria vida ou nosso interlocutor em uma 
espécie de diálogo. 

 
 
Há um diálogo, uma troca incessante entre o corpo (a pessoa) e o mundo. O 

indivíduo é aberto ao mundo, um ser-ao-mundo.  

Para este filósofo, estar no mundo é procurar compreender o significado e a 

essência dos fatos em si.  

É exatamente estar consciente, estar atento de esse estar aí que se faz 

necessário para que se faça a reflexão radical que possa revelar as questões 

colocadas.  

A pesquisa busca perceber os dados que se reportam à intencionalidade, pois 

é um pressuposto sobre o fenômeno; é um colocar em suspensão, para se debruçar 
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apenas sobre ele, buscando alcançar os seus predicados essenciais, visando 

compreender sua estrutura geral. 

A compreensão fenomenológica do mundo, segundo Merleau-Ponty (1994), 

abre uma série de possibilidades ricas para a pesquisa. Ou seja, percebe-se o 

mundo que está lá como tecido sólido e faz-se dele objeto intencional.  

São visões que se dão a partir da nossa situação num dado campo perceptivo 

em que estamos no mundo. 

 
 

em outras palavras, qualquer indivíduo visa constantemente ao 
mundo, seja por meio de ações voluntárias (intencionalidade de ato), 
quando se tentam estabelecer categorizações, por exemplo, ou nas 
relações com o mundo antes de atitudes categoriais 
(intencionalidade operante). A intencionalidade operante faz a 
unidade natural e antepredicativa do mundo e de nossa vida (...) 
fornece o texto do qual nossos conhecimentos procuram traduzir em 
linguagem exata, ela remete à ideia de que cada um de nós seres 
humanos visa constantemente ao mundo (MERLEAU-PONTY, 1966, 
p. VIII).  

 
 

A natureza no ser humano deve estar relacionada com a que existe fora dele. 

Segundo Merleau-Ponty (1966) é um movimento dialógico entre o pensamento, as 

percepções e o corpo humano que, se estende à ação e ao conhecimento. 

Bicudo sabe traduzir muito bem o pensamento de Merleau-Ponty: 

 
 

estão a escola, alunos, professores e objetos culturais (objetos de 
arte, produtos da ciência, da tecnologia, valores, formas de 
organização social, etc.), sempre dados à consciência desses 
sujeitos. Isso significa que são abarcados pela intencionalidade, 
tornando-se objetos intencionais para consciência desses sujeitos 
(BICUDO, 2003, p. 42). 

 
 

A consciência nascida no mundo é uma expressão para definir que o corpo 

está ao mundo, é o veículo de comunicação do ser humano, que articula o sentido e 

todo o significado vivido. 

Martins (1992) contribui para esclarecer como a fenomenologia entende a 

relação entre objetividade e subjetividade; 
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Para a fenomenologia nada é objetivo, antes de ter sido subjetivo, ou 
seja, é a subjetividade que permite alcançar graus de objetividade. A 
ideia de consciência subjetiva pode ser ilustrada através da 
percepção. Uma percepção consciente abrange a consciência dos 
entes que estão no mundo, ou seja, do que é visto ouvido ou sentido 
por um sujeito, assim como a consciência que se tem de estar 
ouvindo ou sentindo. Pode se distinguir na percepção consciente 
como seu aspecto tanto um estado de alerta para o mundo como um 
estado de alerta para a iluminação ou esclarecimento do mundo 
(MARTINS, 1992, p.64). 

 
 
Trata-se de dar habite-se à percepção consciente e ao esclarecimento nas 

suas diferentes formas para chegar ao conhecimento. 

Na inteligência consciente da linguagem, os símbolos são reconhecidos pela 

articulação do sentido e significado e permitem alcançar o objetivo, podem ser 

processados nas relações subjetivas, como por exemplo, a linguagem cultural.  

Quanto à percepção, é importante notar que é: o que precede qualquer 

atividade de categoria intencional.  

 
 

tudo aquilo que é percebido pela consciência é definido na 
fenomenologia como fenômeno, sendo-lhe atribuído um sentido no 
momento da percepção pela consciência doadora de sentido. A 
percepção, é importante notar, precede qualquer atividade categorial. 
Sendo assim, a ciência, bem como a linguagem e a cultura, é apenas 
uma expressão segunda dessa relação fundadora (MERLEAU-
PONTY, 1966, p. III). 

 
 
Na intencionalidade, de compreender é que se fundamenta a causa e a razão 

do objeto de estudo, nesta pesquisa a formação do professor tutor. 

Conforme Preti (2002, p.37), o conhecimento se fundamenta na realidade via 

sentidos da ação sobre o objeto; 

 
 

essas terminologias e/ou conceituações sobre EaD emergem de 
bases epistemológicas de como se dá o processo de compreensão 
de mundo e de relações sujeito-objeto, professor-aluno, etc. e que 
dão sustentação a toda e qualquer prática educativa. 
 
 

A essência que se encontra em todas as coisas e circunstâncias, ou seja, em 

tudo aquilo que é percebido pela consciência é definido na fenomenologia como 

fenômeno. 
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O princípio básico da fenomenologia, diz respeito à intencionalidade da 

reflexão sobre o objeto concreto, direcionada para análise ou à luz própria da 

evidência. Em movimento reflexivo, o sujeito percorre a trajetória da percepção 

retrospectiva vivida, na redução explicitada pela mente, em simultaneidade aos fatos 

exteriores em relação ao objeto de estudo. Desta forma, deposita toda confiança e 

toda sabedoria, para explorar simples e puramente o dado que está sendo 

questionado pelo sujeito. 

Neste sentido, Martins e Bicudo (1983, p.10) afirmam que a fenomenologia 

 
 

procura abordar o fenômeno, aquilo que se manifesta por si mesmo, 
de modo que não o parcializa ou o explica a partir de conceitos 
prévios, de crenças ou de afirmações sobre o mesmo, enfim, um 
referencial teórico. A intenção da fenomenologia é abordar o 
fenômeno diretamente, interrogando-o, tentando descrevê-lo e 
procurando captar sua essência. 

 
 

Nesta pesquisa, a fenomenologia auxilia, portanto, na captação das 

percepções, das reflexões que os professores tutores têm da sua formação após 

terem feito o Curso em pauta que lhes possibilita trabalhar na educação a distância.  

Por formação, entende-se, conforme Jonassen (1996), a construção humana 

de significados que procura fazer sentido do seu mundo, na presente pesquisa, 

trata-se da construção que os professores percebem em si após o curso para o 

trabalho educativo na EaD. 

Quanto à percepção, conforme já expresso atrás, se entende “a consciência 

dos entes que estão no mundo, ou seja, do que é visto ouvido ou sentido por um 

sujeito”. Por sua vez “cada consciência é nascida no mundo e cada percepção é um 

novo nascimento da consciência” (MERLEAU-PONTY, 1966, p. 13). 

Nesta pesquisa quando se fala de percepção, faz-se referência ao “visto”, “o 

ouvido” o “sentido” pelos professores tutores, referente à sua formação, com o Curso 

de Especialização para o trabalho na EaD. 

Para avançar na investigação das percepções dos professores tutores quanto 

à sua formação, apresenta-se em seguida, o Curso que os habilitou para o ensino 

na EaD. 
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1.4 O CURSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES TUTORES 

 

 

O Curso que os professores fizeram é de pós-graduação lato sensu intitulado 

“Formação de Docentes e de Orientadores Acadêmicos (professores tutores) em 

EaD” ministrado por uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, sediada no 

município de Curitiba, Paraná, foi ofertado em janeiro do ano de 2010.  

Esse Curso foi apresentado como tendo respaldo legal no art. 44, inciso III, da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394, de 20 de dezembro 96 e 

na Resolução CES/CNE nº 01, de 8 de junho de 2007, a qual estabelece as normas 

para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de 

especialização no país. 

Em seu Plano, o Curso em pesquisa propôs apresentar como objetivo “a 

formação de docentes que se fundamenta nos conceitos e conhecimento da EaD, na 

práxis pedagógica, política e legislação em EaD, fomentando a qualidade nessa 

modalidade de ensino”. 

Portanto, o Curso em pesquisa propôs-se promover a formação de docentes 

e orientadores acadêmicos para atuarem criticamente na modalidade de EaD.  

Os objetivos específicos, em número de doze, como proposta do Curso, tinha 

como foco uma formação que promovesse o diálogo entre a prática educativa da 

ação tutorial e a ação docente reflexiva. 

O Curso foi ofertado pela IES com o intuito de capacitar e/ou formar seus 

professores para assumirem a função acadêmica de tutor, haja vista que a formação 

do tutor em EaD, consta como um dos critérios de avaliação do Ministério da 

Educação (MEC) para credenciamento das instituições. 

A justificativa do Curso em pauta tem a ver com o fato de que a formação 

continuada e específica do professor é um critério de qualidade exigida pelo MEC e 

a instituição que ofertou o Curso também trabalha com cursos, na EaD. 

Segundo o Plano de Ensino, as aulas foram previstas para serem ministradas 

quinzenalmente, via satélite, pelo professor conteudista da disciplina, com interação 

ao vivo, isto é, com a participação do aluno (de sua sala em um Centro Associado) 

imediata e em tempo real. O material didático foi disponibilizado por meio de um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
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O Curso iniciou no dia 23/01/2010, com uma carga horária de 450 horas, das 

quais 330 horas são referentes aos núcleos e 120 horas destinadas à construção do 

Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). 

O Curso em pesquisa foi organizado em três módulos denominados de 

Elementos Fundantes com um total de 120h; Mediação Pedagógica 90h; 

Acompanhamento e Avaliação 75h; Seminários avançados 45h e, Monografia num 

total de 120h. 

O núcleo dos Elementos Fundantes, com carga horária 135 horas, composto 

pelas seguintes disciplinas; a Mediação Pedagógica e o Seminário Avançado I com 

15h; Educação e Desenvolvimento Humano: teorias com um total de 30h; 

Fundamentos, Políticas e Legislação em EaD perfazendo 30h; Complexidade em 

EaD num total de 30h; Formação Docente: concepção, teoria e prática com 30h. 

O segundo núcleo dos Elementos Fundantes, com carga horária de 105 

horas, com as seguintes disciplinas; Seminário Avançado II e competências 

interculturais num total de 15h; Formação do Orientador Acadêmico (tutor), Teoria e 

Prática num total de 30h; Metodologia e Produção de Material Didático em EaD 

perfazendo 30h; Tecnologia da Informação e Comunicação Aplicada à EaD num total 

de 30h. 

O terceiro núcleo intitulado de Acompanhamento e Avaliação, com carga 

horária 90 horas, composto pelas seguintes disciplinas; Seminário Avançado III e a 

construção da autoaprendizagem num total de 15h; Metodologia da Pesquisa em 

Educação perfazendo 30h; Procedimentos para Elaboração de Trabalhos Científicos 

num total de 15h; Sistema de Avaliação em EaD: Avaliação da Aprendizagem e 

Avaliação Institucional num total de 30h. 

Portanto, o Curso contou com a carga horária dos núcleos de 135h, 

acrescidas de 105h, mais 90h, que totalizaram 330h, com mais 120h da Monografia 

soma um total de 450 horas. 

A avaliação obedeceu aos critérios do MEC para a oferta de cursos na 

modalidade a distância. Assim, ao final de cada módulo foi elaborada uma prova 

individual que foi respondida sem consulta aos materiais, contendo duas partes: oito 

questões objetivas e duas questões dissertativas. 

O Plano de Curso previu que o estudante podia contar com a assistência da 

orientação acadêmica (tutor) presencial nas telessalas e com orientação acadêmica 
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central, proporcionada pelos professores especialistas, por meio da coordenação da 

tutoria central (tutoria telefônica, por correspondência em via e-mail e eletrônica). 

O esclarecimento de dúvidas pôde ser feito por telefone (0800); por 

correspondência (e-mail) ou tutoria eletrônica (chat, fóruns, vídeo-transmissão e 

correio eletrônico). 

A certificação foi conferida ao aluno que obteve nota igual ou superior a 7,0, 

em uma escala de zero a dez em todos os módulos, feito às atividades propostas 

pelos docentes e elaborado individualmente um artigo científico como a Monografia 

que também deverá alcançar nota igual ou superior a 7,0 valores. 

 

 

1.5 O UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 

O universo desta pesquisa foi composto por professores tutores, alunos do 

Curso de Pós-graduação lato sensu intitulado Formação de Docentes e de 

Orientadores Acadêmicos (professores-tutores) em EaD, que responderam a um 

questionário elaborado pela pesquisadora, apresentado a quarenta cursistas. Deste 

total, trabalhou-se com uma amostra composta por sete questionários, cujo critério 

foi terem sido respondidos na sua íntegra ou muito próximo. 

 

 

1.6 COLETA DE DADOS 

 

 

Além do questionário, conta-se nesta pesquisa com a observação realizada 

pela pesquisadora. 

Ao se tomar conhecimento da oferta do Curso de Formação Docente em EaD, 

observou-se a importância e relevância de um Curso de Formação Docente para a 

EaD. Também se percebeu, que realmente, o elemento mais importante, que cria 

uma notável diferença do ensino presencial e do ensino a distância é o professor 

tutor. Nesse sentido, a mediação de aprendizagem, na construção do conhecimento 

pode apropriar-se de ação pedagógica transformadora, na EaD. Em decorrência da 
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observação na existência do Curso de Formação Docente, instalou-se o desejo e 

propósito de investigação e, nesse sentido se desenvolveu a pesquisa, sobre as 

percepções e sentidos dos professores tutores sobre a sua formação, na riqueza e 

aprendizado que esta prática de observar proporciona. 

 
 
Observar é um ato praticado por todos os indivíduos de forma 
constante como método básico para conseguir informações sobre o 
mundo. É mediante a observação e a percepção dos fatos que 
ocorrem à nossa volta que formamos nossas ideias, tomamos e 
orientamos nossas decisões (DENCKER; VIÁ, 2001, p.144). 

 
 
Esses autores (2001, p. 145), complementam que: “na investigação, a 

observação é um aspecto, fundamental, manifestando-se em uma atitude de ‘querer 

saber’ em detrimento da atitude ‘já sei’”.  

Nesta mesma esteira, Marconi e Lakatos afirmam que; 

 
 
A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir 
informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados 
aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas 
também em examinar fatos e fenômenos que se desejam estudar 
(MARCONI; LAKATOS, 1996, p.79). 

 
 

Mas, como se entendeu que não bastava somente a observação para 

responder aos objetivos propostos neste estudo, recorreu-se, em uma segunda 

etapa, já mencionada, a de um questionário, com perguntas abertas e fechadas, 

aplicado aos alunos (professores tutores) do curso analisado. A identidade desses 

professores da pesquisa e o nome da IES foram salvaguardados. 

Na elaboração do questionário, as perguntas foram correlacionadas ao 

objetivo de pesquisa, planejado e ligado aos propósitos gerais do estudo (Apêndice 

A). 

A aplicação do instrumento deu-se conforme as explicitações de MARCONI e 

LAKATOS (1996). Segundo as autoras, o questionário é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Dessa maneira, as 

perguntas foram encaminhadas com uma carta explicativa sobre a natureza da 

pesquisa. 

O questionário busca desvendar os seguintes aspectos: 
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• Dados de identificação: sexo, idade, formação, tempo de atuação no 

magistério, carga horária semanal de trabalho, tempo de exercício no 

cargo de orientador acadêmico (tutor);  

• Informações concernentes à formação pedagógica para o desempenho do 

trabalho de orientador acadêmico: Curso realizado na educação 

presencial, quanto tempo durou o Curso, o que se ensinou nele de 

educação e de EaD, autores que subsidiaram a formação; disciplinas que 

foram ofertadas; diferenças da educação presencial e competências 

requeridas.  

 

 

1.7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Para o entendimento do tema de estudo a formação do professor tutor para a 

EaD, inicialmente selecionaram-se as categorias formação e percepção para ao final 

sabermos se foi tendente a novas perspectivas filosóficas; visões inovadoras de 

ensino e de escola e uso das TIC visando um ensino crítico e transformador.  

 

 

1.7.1 Contribuições da Literatura para a Interpretação dos Dados Coletados 

 

 

Assim orientados, a construção e análise do objeto em estudo, exigiu a 

realização de pesquisa bibliográfica, bem como a análise documental.  Para Lüdke e 

André (1986), esta análise permite identificar questões nos documentos, que são 

todos os materiais escritos que possam ser utilizados como fonte de informação. 

Do ponto de vista dos procedimentos há a considerar, ainda, que se entende 

a pesquisa bibliográfica quando elaborada a partir de material já publicado, 

constituída principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 

disponibilizado na Internet.  

À medida que se prosseguia no trabalho, começava-se a ter entendimento de 

um todo articulado, pois, conforme Lüdke e André (1986) com a coleta de dados 
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dava-se andamentos às atividades, posto que as análise orientaram para a revisão 

do conjunto inicial de questões, novas reformulações e busca de alternativas na 

interpretação dos dados. 

Portanto, as informações extraídas da análise dos documentos ganharam 

sentido à luz da literatura sobre a formação de professores e a educação.  

Nesse sentido, um dos autores que contribuiu para a reflexão foi Saviani 

(2007) quando diz que a filosofia da educação, como a história da educação 

auxiliam os educadores a repensar a educação, ou seja, ajudam a assumir uma 

atitude de reflexão sobre a problemática educacional, na nossa pesquisa sobre a 

formação do professor tutor. 

Também Demo (1996) quando se refere à educação não somente no sentido 

de ensinar e instruir, mas de formar a autonomia do sujeito histórico competente.  

Assim orientados, a constituição e análise do objeto em estudo, exigiu a 

realização além da pesquisa bibliográfica, considerar as políticas educacionais, seus 

contextos e legislação pertinente, pois toda a percepção é relação de interação entre 

as pessoas e o mundo. Por conta deste pressuposto, dedicou-se atenção às 

políticas voltadas à EaD, conforme segue. 
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A F ORMAÇÃO DO 
PROFESSOR TUTOR 

 

 

O Novo Dicionário Aurélio em seu verbete política explicita consta que é: 1. a 

ciência dos fenômenos referentes ao Estado: ciência política; 2. Sistema de regras 

respeitantes à direção dos negócios públicos; 3. Arte de bem governar os povos 

(Novo dicionário Aurélio, 1975, p.1109).  

Nesta conceituação, têm-se três sentidos: 1. política enquanto ciência; 2. 

enquanto leis para o governo de um Estado; 3. enquanto práxis social de governo.  

Entende-se, então, que a palavra política é polissêmica. 

Etimologicamente, a palavra política tem sua origem na palavra grega polis, 

mais especificamente na palavra politikós, que se refere ao que é civil, social e 

público, ou seja, relaciona-se com a cidade e a tudo o que lhe diz respeito.  

Para Aristóteles (384 a.C.), a política é considerada toda a estrutura do 

Estado, tudo que condiz como funcionamento da polis, ou Estado. 

De acordo com Norberto Bobbio (2000), a política é uma forma de atividade 

ou de práxis humana e está estreitamente ligada ao poder.  

Assim, política é prática social.  

Política, também diz respeito ao poder de formular, regular e programar ações 

no âmbito do Estado. Nesta pesquisa, texto política, então, é entendida como práxis 

humana diretamente ligada ao poder, às lutas pelo poder de governo da educação, 

de definir a formação dos professores tutores. 

Já por Estado, podemos compreender uma instituição organizada política, 

social e juridicamente, ocupando um território definido, normalmente onde a lei 

máxima é uma Constituição escrita, e dirigida por um governo que possui soberania 

reconhecida tanto interna como externamente.  

Na clássica definição de Max Weber (1864/1920), “por estado se há de 

entender uma empresa institucional de caráter político onde o aparelho 

administrativo, leva avante, em certa medida e com êxito a pretensão do monopólio 

da legítima coerção física. Com vistas ao cumprimento das leis” (WEBER, Apud. 

BOBBIO, 1995, p.956). 

Desta forma, é importante compreender o conceito de força e poder, pois a 

força é mais coercitiva, imediata e, o poder requer tempo para ser efetuado.  



36 
 

A etimologia da palavra força deriva da raíz machen, que siginifica fazer, 

enquanto que, a raíz da palavra poder deriva da raíz magan, que siginifica poder ser 

capaz, conforme Max Weber. 

Weber (1993, p.72) também se refere a poder como “a probabilidade de que 

um conteúdo com um dado específico seja obedecido por um dado grupo de 

pessoas”.  

Na Idade Moderna, ao Estado é afiançada pelo pensamento liberal a condição 

da atuação de sujeito na política, na condição em que ele legisla, pune, outorga, 

sanciona, congrega, e ainda valida os atos da população, desde que cumpra o 

contrato que a sociedade civil estabeleceu entre si e cujo poder de governo outorgou 

ao governante que pode ser caçado caso este se afaste do contrato estabelecido.  

Lebrun (1981, p. 8) esclarece que  

 
 
o poder não é um ser, “alguma coisa que se adquire, se toma ou se 
divide, algo que se deixa escapar”. É o nome atribuído a um conjunto 
de relações que formigam por toda à parte na espessura do corpo 
social (Lebrun, 1981, p.8). 

 
 

Certamente, Lebrun (1981) promove a ideia de que o poder pode ser um 

adestramento sorrateiro e invisível, para alguns. 

Nesse sentido, Demo (1987) menciona que não se pode imaginar um Estado 

melhor do que a sociedade civil que o conduz, pois isso significa um grande desafio 

histórico em termos de qualidade da sociedade e de Estado. 

Não há, portanto, um Estado diferente do que é a sociedade civil.  

Para o marxismo, o Estado e o poder de governo se organizam onde há 

conflitos e contradições dos proprietários com os não proprietários. 

Uma contribuição importante de Gramsci à teoria do pensamento marxista 

consiste na revisão do conceito de Estado: 

 
 

se Marx o considerava momento exclusivo da coação e da violência, 
Gramsci propõe sua subdivisão em duas esferas: a sociedade 
política, na qual se concentra o poder repressivo da classe dirigente 
(governo, tribunais, exército, polícia) e a sociedade civil, constituída 
pelas associações ditas privadas (igreja, escolas, sindicatos, clubes, 
meios de comunicação de massa), na qual essa classe busca obter o 
consentimento dos governados, através da difusão de uma ideologia 
unificadora, destinada a funcionar como cimento da formação social 
(FREITAG, 1986, p.37). 
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Nesta perspectiva, a formulação e implementação das políticas educacionais 

têm sido disputadas, algumas delas têm sido impostas, para muitas tem se buscado 

consenso em fóruns e conferências mundiais, promovidas por organismos mundiais, 

nas quais foram definidos princípios aplicados pelos governos nas sociedades civis 

que governam. 

Em seguida, apresentam-se as orientações para a educação traçados nas 

conferências mundiais especificamente para a EaD e formação no nível superior de 

educação. 

 

 

2.1 ORIENTAÇÕES DOS ORGANISMOS MUNDIAIS 

 

 

Em 1990, em Jomtien, na Tailândia, foi realizada a Conferência intitulada – 

Conferência Mundial sobre Educação para todos, tendo como aspiração e meta e o 

compromisso mundial de educar todos os cidadãos, promoção da equidade, redução 

dos níveis de analfabetismo, garantia de educação básica a todos. 

Este encontro contou com a presença de representantes de 155 governos de 

diferentes países, com o patrocínio e financiamento cinco organismos internacionais: 

a Organização das Ações Unidas para a Educação (UNESCO); o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF); o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD); o Banco Mundial (BM) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). 

Nesta Conferência foram formulados alguns princípios norteadores que 

influenciaram as políticas em cada país que se comprometeu com os resultados 

dessa Conferência, no caso do Brasil já presente na LDB/96 e legislação posterior. 

Em 1990, realizou-se em Nova Delhi, na Índia, uma nova Conferência Mundial 

que enfatizou a necessidade de conscientização para o planejamento de ações com 

a intenção de desenvolver programas que viabilizassem o acesso à educação para 

todos, e de forma em especial à formação de professores. 

Ainda, em Nova Dehli, em 1993, uma Conferência tratou dos tipos de 

Instituições e sua flexibilização dos cursos e variedade para o Ensino Superior. 
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Nessa Conferência, enfatizou-se a necessidade de conscientização para o 

planejamento de ações com a intenção de desenvolver programas que viabilizassem 

o acesso à educação para todos, e de forma em especial à formação de 

professores. Em 1994, realizou-se a Conferência de Salamanca sobre educação 

inclusiva. Destas Conferências, foram-se delineando princípios orientadores, 

destaca-se: 1. a educação para sempre; 2. respeito ao Ensino Superior: 

recomendou-se flexibilização, diversificação das instituições, dos conteúdos e dos 

alunos, possibilitando o acesso de classes sociais pobres, ao Ensino Superior, a 

diferentes cursos e modalidade de educação. 

Em Paris, em 1998, foi realizada pela UNESCO uma Conferência sobre 

ensino superior. 

Esta conferência propôs três palavras-chave para serem consideradas como 

guias das políticas de funcionamento e posição relativamente do Ensino Superior na 

atualidade: relevância, qualidade e internacionalização. 

Relevância para ressaltar o seu papel no ensino, na pesquisa e na extensão 

universitária; qualidade para tornar sempre presente a importância de um sistema de 

Ensino Superior bem estruturado e administrado, de modo que a qualidade e a 

avaliação sejam parceiras; a internacionalização como busca a reflexão global do 

aprendizado e da pesquisa, bem como as cooperações e parcerias construtivas. 

“Compartilhar conhecimentos teóricos e práticos entre países e continentes” (art.15 

da Declaração da Conferência Mundial sobre Educação Superior, Paris, 1998). 

Esta Conferência tratou da formação da atualização dos docentes para 

estimular a competitividade incorporada pelo avanço da produção em todas as 

áreas, informou que “As Novas Dinâmicas do Ensino Superior e Pesquisas para a 

Mudança e o Desenvolvimento Social”. “(...) Conforme destacado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, devem ser igualmente acessíveis para todos na 

base do mérito” (art.26, parágrafo 1 da Declaração da Conferência Mundial sobre 

Educação Superior, Paris, 1998). 

Estava, portanto, posta a finalidade do Ensino Superior – a formação de 

recursos humanos para incremento do desenvolvimento das indústrias, a inovação 

para o mercado. 

No Brasil, as orientações da Conferência de barateamento dos custos para o 

ensino superior e no caso para a formação de professores, foram consideradas,  

neste contexto, que EaD ganha expansão. 
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Efetivamente, conforme Pereira e Lopes (Anped, 2011), no contexto da 

reestruturação produtiva, sob a batuta das políticas neoliberais, as recomendações 

para expansão do Ensino Superior se efetivaram em formulações e ações; 

constataram com isso que a formação a distância e seu princípio fizeram da 

educação serviços prestados e não um direito do cidadão.  

Por conta, Pereira e Lopes (Anped, 2011) afirmam: 

 
 

nestas últimas décadas tem se cumprido no Brasil, apesar das 
últimas políticas do governo Lula de expansão das Universidades 
Federais, as orientações do Banco Mundial para o ensino superior, 
reforçadas pelas posições da Organização Geral do Comércio 
(OMC): 1. a privatização da educação superior; 2. a anulação da 
gratuidade do ensino superior, por meio da cobrança de matrículas. 
A primeira política fica clara quando consideramos que 73% das 
matrículas e 90% das instituições de ensino superior são privadas. A 
segunda pode ser constatada pela crescente parceria entre 
universidades públicas e empresas, as redes, de maneira que 
aquelas prestam serviços a estas e também pela cobrança de taxas 
aos estudantes em cursos e atividades complementares. 

 
 
Assim, no Brasil, as políticas para a EaD se efetivam segundo Silva (2003) 

com a busca das instituições pela autorização, do MEC, de funcionamento de cursos 

a distância. Já nos governos Lula, pela própria oferta para formação inicial e ou 

continuada de professores, conforme a LDB/96 e a legislação posterior como 

analisamos em seguida. 

 

 

2.2. RECONHECIMENTO DA EAD NA LDB/96 E LEGISLAÇÀO COMPLEMENTAR 

 

 

Desde a promulgação da LDBEN 9394/96, a EaD vem recebendo forte 

atenção e regulação em sua oferta: a grande extensão geográfica do Brasil, a 

necessidade de formação de populações em lugares longínquos dos centros 

urbanos: a inclusão na educação formal de populações excluídas e até mesmo a 

legitimação da presença da iniciativa privada na área educacional, com justificativa 

de que o Estado não dá conta das demandas por formação de profissionais para o 

mundo do trabalho. 
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Efetivamente, segundo a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), é 

preciso compreender que o Brasil possui características, ou problemas, que 

requerem a modalidade de educação a distancia como solução. Entre os diversos 

aspectos que podem ser compreendidos como oportunidades para a educação a 

distancia ocorrer no país estão: a grande extensão geográfica; a dispersão 

demográfica; as diferenças regionais, principalmente em qualidade de educação e 

acesso à informação; a incapacidade do Estado em oferecer educação para adultos 

em instituições acadêmicas formais ou de educação profissional continuada 

(Brasília, 2006). 

Mas, veja-se, que mesmo antes da promulgação da Lei 9.394/96 a EaD já era 

objeto de atenção por parte do Estado brasileiro, expandiu-se nos vinte últimos anos 

e ganhou status, podendo dizer que se encontra em franco processo de 

crescimento, desde a década dos anos 90. 

As razões para este aumento podem ser encontradas basicamente nas 

mudanças do setor produtivo que introduziram em seus processos e gerenciamento 

das TIC. 

Em 1995, a participação da EaD, segundo dados da Associação Brasileira de 

Educação a Distância, no total de matrículas do ensino superior era de 0,02%, já em 

2008 a porcentagem alcançou 12,53%, (ABED, 2009, p.39). 

Outras razões podem ser encontradas na sintonia com as decisões políticas 

das Conferências Mundiais: Educação para Todos, realizada em JOMTIEN na 

Tailândia (1990), e na Conferência Mundial de Ensino Superior realizada em Paris, 

(1998), onde as recomendações foram por expansão do ensino superior e pelo 

aprimoramento de sua oferta e demanda pela EaD, como já analisado 

anteriormente. 

Neste processo, pode se dizer, que, a expansão da EaD acontece com a  boa 

receptividade das autoridades brasileiras a essas políticas mundiais.  

Na legislação brasileira, a EaD ganha reconhecimento a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei nº 9.394/96 que em seu 

artigo 80 reconhece -a como uma modalidade educacional.  

Portanto, a partir de 1996 a EaD adquiriu status de modalidade plenamente 

integrada aos sistemas de ensino. 

A EaD também se encontra contemplada em artigos referentes a outros níveis 

e modalidades de educação na Lei nº. 9394/96; no Artigo 32, § 4º encontra-se que “o 
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ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizada como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais” (MEC, 1996). 

Desta maneira, a EaD é entendida, politicamente, para ampliar e 

complementar a educação básica e, em posteriores níveis em Instituições de Ensino 

Superior (IES). 

A acolhida da EaD com as novas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) deu-se também em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas 

em todo o país. 

A presença da expansão da tecnologia para a difusão da EaD no Brasil é 

evidenciada por Ronca (2003), da seguinte forma: 

 
 

é fato que a Educação a Distância está entre nós há mais de um 
século, marcando sua presença pela utilização de diferentes 
tecnologias, desde o material impresso, passando pelo rádio e a 
televisão, até chegar os computadores. O desenvolvimento 
tecnológico da comunicação deu-lhe novo impulso, colocando-a em 
evidência na última década (RONCA, 2003, p.9). 

 
 
O Art. 80 da LDB (Lei n.º 9.394/96) foi regulamentado pelo Decreto 2494/98, que 

define educação a distância como sendo uma forma; 

 
 

de ensino que possibilita a autoaprendizagem com a medida de 
recursos didáticos, sistematicamente organizados, apresentados em 
diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou 
combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. 

 
 

Esta definição aponta para a autoformação mediatizada pela tecnologia 

exercendo esta o ensino na relação ensino aprendizagem, isto aponta para uma 

concepção tecnicista da educação, cuja característica é a neutralidade, 

desconsidera a educação como prática social. Esta concepção foi revista pelo 

Decreto nº 5.622/2005 ao exarar que EaD se faz quando “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”. 

O Decreto 2494/98 expressou em seu Parágrafo Único, que o ensino superior 

se paute pela flexibilização, de acordo com o recomendado pelos organismos 

mundiais que: 
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Os cursos ministrados sob a forma de educação à distância serão 
organizados em regime especial, com flexibilidade de requisitos para 
admissão, horários e duração, sem prejuízo, quando for o caso, dos 
objetivos e das diretrizes curriculares fixadas nacionalmente.  

 
 

Já no Art. 2 desse Decreto, define-se que a EaD se dirige  para “jovens e 

adultos do ensino fundamental, do Ensino Médio, da educação profissional, e de 

graduação” e que pode ser ofertada por “instituições públicas ou privadas 

especificamente credenciadas para esse fim, nos termos deste Decreto e conforme 

exigências pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto”. 

O Decreto 2494/98 define, ainda, o credenciamento e avaliação das 

instituições que ofertam educação a distância, ”limitados a cinco anos, podendo ser 

renovados após a avaliação”.  

Ao se destacar este Decreto, a finalidade é enfatizar que decorridos dois anos 

após a LDB/96 e no mesmo ano da Conferência sobre Ensino Superior promovida 

pela UNESCO que apontou para o barateamento e flexibilização dos custos deste 

nível de ensino, o Brasil já estava regulamentada a EaD. 

Salienta-se que em 1998, os participantes à Conferência Mundial sobre 

Ensino Superior, convocada pela UNESCO entendiam que as dificuldades de 

acesso à educação podiam ser equacionadas mediante a utilização das TIC, o que 

possibilitaria a democratização desse nível de ensino e a custos menores.  

A ano de 1998 foi marcado por destacadas decisões para a EaD no Brasil, 

pois, foi exarada importante legislação para a EaD, que está em acordo com as 

orientações da Conferência de Paris. 

O Decreto 2.494/98 (BRASIL, 1998) foi complementado pela portaria 301/98 

(BRASIL/MEC, 1998). Esta última normatizou os processos de credenciamento de 

instituições que se propunham a oferecer cursos de graduação e educação 

profissional tecnológica a distância, abrindo a possibilidade de parcerias e convênios 

entre instituições. O MEC também se apressou, em 1998, a publicar o documento 

Indicadores de Qualidade para Cursos de Graduação a Distância, visando orientar 

as instituições proponentes dos cursos de EaD.  

Até este ano de 1998, o governo brasileiro ainda fazia, predominantemente, a 

política de autorização e de apoio a projetos que lhe eram encaminhados, de 
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educação a distância. Isto viria a mudar paulatinamente na década seguinte, quando 

o governo passou a ofertar EaD através de instituições públicas. 

Em 2001, pela Portaria 2253/2001, abre-se a possibilidade da oferta de 

cursos com carga horária de até 20% da carga total, na modalidade não presencial. 

No mesmo ano, o Plano Nacional de Educação, Lei 10.172/2001, reitera a 

importância da EaD nas políticas de educação, estabelece diretrizes, objetivos e 

metas para sua implementação, apoio financeiro às pesquisas sobre EaD. 

As críticas aos Referencias de Qualidade de 1998, conforme Pereira e 

Peixoto (2010) provocaram alterações. 

Segunda as autoras citadas, em 2003, foram formulados novos referenciais 

que orientavam 1. critérios de credenciamento das instituições; 2. mecanismos para 

coibir abusos; 3. padronização das normas e procedimentos entre os Conselhos 

Estaduais de Educação e o Conselho Nacional de Educação; 4. atendimento às 

pessoas com necessidades especiais, indicações sobre aspectos pedagógicos, 5. 

recursos humanos, 6. Infraestrutura, orientações a serem observados pelos cursos, 

contemplando: compromisso dos gestores; desenho do projeto; transparência nas 

informações; equipe profissional multidisciplinar; comunicação/ interação entre os 

agentes, recursos educacionais, infraestrutura de apoio, avaliação contínua e 

abrangente, convênios e parcerias, e sustentabilidade financeira. Portaria 4.059/04 

2004, face aos abusos esclareceu que os 20% da carga horária se referiam ao total 

da carga horária do curso.  

Com o edital 001/2004, elaborado com base nos dados do Censo dos 

Profissionais do Magistério de 2003 que apontavam déficits de professores no 

Ensino Médio e de docentes com formação específica em 5ª e 6ª séries, o MEC 

convocou as universidades públicas a oferecerem cursos de licenciatura em 

Pedagogia, Física, Química, Biologia Matemática. Foram selecionados oito 

consórcios, totalizando 39 IES, que ofereceram 19 cursos em todas as regiões do 

país para atender a 17. 585 alunos (GATTI, 2009, p.97). 

A Secretaria de Educação a Distância (SEED) institui uma comissão de 

acompanhamento das instituições consorciadas com a finalidade de ampliar o 

número de oferta de vagas e atender o Programa Pró-Licenciatura da Secretaria da 

Educação Básica. Por sua vez, o consórcio UniRede enviou ao MEC documento 

com medidas necessárias à consolidação da educação a distância. 
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No sentido de regulamentação das Diretrizes dos Referenciais de Qualidade, 

em 2005, foi publicado o Decreto 5622/2005 que revê o Decreto 2494/1998 e a 

Portaria 3001/1998.  

Se o foco pelo Decreto 98 anterior estava nos recursos, suportes de 

informação, com o Decreto de 2005 a ênfase passa a objetivar a mediação didática 

– pedagógica. Avanço em relação à tendência tecnicista anterior? O Decreto 

também define que para algumas áreas, os cursos devem ser submetidos aos 

Conselhos Regionais, que os diplomas da EaD passam a ter a mesma validade dos 

diplomas presenciais. Determina ainda que os Referenciais de Qualidade para a 

Educação a Distância, definidos pelo MEC, devem pautar as regras para a 

regulação, supervisão, e avaliação dessa modalidade de ensino (art. 7º). O MEC 

ainda estabeleceu a preponderância da avaliação presencial, maior explicitação dos 

critérios para credenciamento institucional, sobretudo, no que se refere aos polos 

descentralizados de apoio aos alunos, mecanismos para coibir abusos, como a 

oferta desmesurada de vagas no ensino superior, colaboração entre Conselhos de 

Educação, Secretarias e IES.  

Ainda em 2005, o ministério inclui na sua agenda o Fórum com as Estatais 

pela Educação cujo objetivo foi a criação do sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) para atuação na formação inicial e continuada de professores da educação 

básica com a utilização de metodologias de educação a distancia.  

Devido à organização dos diferentes sistemas de ensino, em seus níveis e 

responsabilidades específicos, a ênfase maior do Decreto n.º 5622/05 foi para a 

Educação Superior, em que o MEC tem autoridade mais direta, mas não sem 

apontar a necessidade de padronização de normas e procedimentos nacionais para 

os ritos regulatórios da educação a distância. 

O Decreto n.º 5773, de 9/5/2006, tratou das funções de regulação, supervisão 

e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação 

e sequenciais no sistema federal de ensino. Dialoga com o Decreto 5622/05, 

delimitando mais fortemente os papéis esperados da Secretaria de Educação a 

Distância (SEED) e da Secretaria de Educação Superior (SESU), além dos demais 

órgãos próprios do MEC, no que se refere à EaD. O Decreto 6303, de 12/12/2007, 

veio complementar as mudanças, alterando algumas nomenclaturas e ações 

esperadas. 
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O Decreto 5773/06 alterou profundamente o papel até então exercido pela 

SEED, tornando mais claras as relações que se estabeleceriam a partir de então, 

internamente ao MEC/SEED passaram a ter algumas funções antes restritas à 

SESU e outros órgãos, tais como: 1. exarar parecer sobre os pedidos de 

credenciamento e recredenciamento de instituições específico para oferta de 

educação superior a distância, no que se refere às suas tecnologias e aos seus 

processos próprios; 2. expedir parecer sobre os pedidos de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de educação a distância, 

no que se refere às tecnologias e aos processos próprios da educação a distância; 

3. propor ao CNE, compartilhadamente com a SESU e a Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica, diretrizes para a elaboração, pelo INEP, dos 

instrumentos específicos de avaliação para credenciamento de instituições para 

oferta de educação superior a distância; 4. exercer as atividades de supervisão 

relativas aos cursos na modalidade de educação a distância. Além desses 

instrumentos regulatórios, o que também afeta diretamente a EaD é a Portaria 

Normativa n.º 1, de 10/1/2007, sobre o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior; a Portaria Normativa n.º 40, de 12/12/2007, que instituiu o e-

MEC, sistema eletrônico que gerencia as informações relativas aos processos de 

regulação da educação superior; e a Resolução 1/2001, do Conselho Nacional de 

Educação, que trata da Pós- Graduação Lato Sensu. 

Há regulamentações específicas para o sistema público de educação 

superior, que são tratadas por uma série de leis, decretos e portarias, especialmente 

com vistas a viabilizar Universidade Aberta do Brasil (UAB) e organizar a máquina 

governamental para o seu funcionamento. Não se trata de uma nova instituição, mas 

sim, da articulação entre universidades públicas existentes, objetivando alcançar 

municípios brasileiros com demandas não atendidas de formação superior. 

A mesma lógica da UAB foi aplicada na iniciativa designada Escola Técnica 

Aberta do Brasil (E-Tec), criada ao final de 2007, que tem como ênfase o 

oferecimento de cursos técnicos profissionalizantes de Nível Médio a distância. Sua 

articulação se dá com instituições públicas que já ministram ensino técnico em Nível 

Médio e conta com uma ampla rede de escolas públicas municipais, estaduais e do 

Distrito Federal para servirem como espaço para as práticas didáticas, 

administrativas e de apoio que se fazem necessárias ao pleno desenvolvimento dos 

estudantes. 
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É notável o esforço regulatório e de supervisão empreendido nas diversas 

frentes relacionadas à EaD. Isso sinaliza a existência de um corpo técnico dentro do 

MEC que defende a modalidade, que se posiciona com firmeza na defesa da 

qualidade a partir de seu ponto de vista.  

Neste contexto, ganha especial atenção a indução às IES públicas para que 

se apresentem com maior dinamismo na modalidade e alcancem um espaço ora 

perdido no ensino presencial, em termos de proporção de alunos matriculados.  

As decisões de políticas públicas para EaD tomadas no âmbito do MEC 

acabam por envolver tamanha rede de interesses e nuances que merecem ser 

consideradas e investigadas. 

Diferentes autoridades do Ministério da Educação têm afirmado a mudança 

de atitude do MEC no sentido de não apenas regular, mas também enfatizar a 

avaliação do sistema federal de educação superior, que abarca IES públicas, 

comunitárias e privadas. 

A Portaria Normativa n.º 2, de 10/01/2005, deixou claramente definido o 

conceito de polo de apoio presencial e alterou a compreensão sobre o que o MEC 

consideraria como abrangência geográfica na EaD. Também estancou a 

possibilidade de abertura de polos sem visita prévia de comissões avaliadoras e 

estabeleceu um mecanismo de transição para as IES já credenciadas à época. A 

partir de então, quaisquer pedidos de ampliação da abrangência de atuação 

somente poderiam ser efetuados após o reconhecimento do primeiro curso a 

distância da instituição. 

Um ponto que chama a atenção é como algumas das mudanças 

recentemente promovidas pelo MEC afetam as Instituições de Ensino Superior (IES) 

já credenciadas e atuantes na modalidade. Especialmente analisando-se aspectos 

do documento intitulado Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a 

Distância, cuja segunda versão é de agosto de 2007, pois é a peça-chave que define 

princípios, diretrizes e critérios para a área. Como se lê na introdução: 

 
 

(...) subsidiar atos legais do poder público no que se referem aos 
processos específicos de regulação, supervisão e avaliação da 
modalidade citada... com função indutora, não só em termos da 
própria concepção teórico-metodológica da educação a distância, 
mas também da organização de sistemas de EAD... Outro fator 
importante para o delineamento desses referenciais é o debate a 
respeito da conformação e consolidação de diferentes modelos de 
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oferta de cursos à distância em curso em nosso País. Neste ponto, é 
importante destacar a inclusão de referências específicas aos polos 
de apoio presencial, que foram contemplados com as regras dos 
Decretos supracitados e pela Portaria Normativa n.º 2, de janeiro de 
2007. Destarte, o polo passa a integrar, com especial ênfase, o 
conjunto de instalações que receberá avaliação externa, quando do 
credenciamento institucional para a modalidade de educação a 
distância (MEC/SEED, 2007) 

 
 

Por mais que os Referenciais de Qualidade não tenham força de lei, o texto 

revela o que está na mens legis que fundamenta todo esforço de regulamentação 

empreendido pelo MEC. Por isso, devem ser objeto de especial atenção, 

especialmente quanto aos itens polos de apoio presencial e equipe multidisciplinar, 

cujo funcionamento proposto, diferentemente dos conceitos apresentados, tem 

gerado controvérsia sobre a indução de um modelo de EaD que não seria 

unanimidade entre as IES. 

Apesar de fortes reações contrárias às mudanças das regras, que poderiam 

comprometer seriamente investimentos realizados pelas IES comunitárias e privadas 

até então, em 7/11/2007, foram publicadas a Portaria nº. 1.047 com diretrizes para a 

elaboração, pelo INEP, dos instrumentos de avaliação para o credenciamento de 

instituições de educação superior e seus polos de apoio presencial; a Portaria nº. 

1.050 com os instrumentos de avaliação do INEP para credenciamento de 

instituições de educação superior e seus polos de apoio presencial; e a Portaria nº. 

1.051 com o instrumento de avaliação do INEP para autorização de curso superior 

na modalidade de educação a distância. Todas fortemente embasadas nos 

Referenciais de Qualidade de EaD. 

A infraestrutura dos polos de apoio presencial e os recursos humanos 

esperados nos mesmos ficaram bem delimitados nesses instrumentos de avaliação 

criados. Para muitos, a opção foi de assumir como a grande referência o que se 

esperava implantar na UAB, apesar das disparidades que poderiam advir decorrente 

ao poder econômico do Estado em comparação com as IES comunitárias e 

privadas. 

O desafio inerente à tarefa de legislar, supervisionar e avaliar o sistema 

educacional brasileiro é imenso, complexo e tenso por natureza. Nunca é possível 

agradar a todas as partes comprometidas. Mais ainda no que se refere à EaD, por 

se tratar do campo mais inovador do segmento e, possivelmente, o caminho para 
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um novo paradigma da ação didático-pedagógica, que impacta mentalidades, 

estruturas e práticas há muito enraizadas (SATHLER, 2008). 

Para as IES públicas importantes decisões foram tomadas. Destaca-se o que 

foi dito nesse texto; em 2006 pelo Decreto 5800 o MEC institui o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil, ligada a Capes, em pareceria com a SEED. Com a 

articulação entre IES públicas de Ensino Superior, estados e municípios a UAB 

propõe-se a expandir e levar aos interiores do Brasil cursos de educação superior 

pública, para gestores e trabalhadores em educação básica e apoiar pesquisas 

sobre EaD. Ainda em 2007, foram selecionados 27 polos para atenderem a 673 

turmas e 32. 880 vagas. No mesmo ano, esta política de formação a distância de 

professores foi fortalecida com a atribuição a CAPES da coordenação do Sistema 

Nacional de Formação, ao INEP o papel de acompanhamento, e ao FNDE de 

financiamento, sobretudo, para a formação de professores. No mesmo ano, o MEC, 

por meio da SEED, estabelece novos Referencias de Qualidade para EaD 

reforçando: 1. a necessidade dos cursos a distância se pautarem pelo Projeto 

Político Pedagógico; 2. a atenção que devem merecer os estudantes; 3. a interação 

professor aluno, coordenadores, equipe administrativa, o material didático, 

instalações. 

O Censo da Educação Superior iniciou a coleta de informações sobre os 

cursos a distância no ano 2000. A partir de então, essa modalidade de ensino 

apresentou constante crescimento, abrangendo uma importante participação na 

educação superior brasileira. O Censo 2010 confirma a tendência de crescimento 

dos cursos na modalidade de ensino a distância, que atingem 14,6% do total do 

número de matrículas (INEP, 2011). 

O censo do Ensino Superior demonstram que as políticas têm sido tendentes 

à expansão da EaD.  

Veja-se o gráfico que, demonstra a evolução do número de matrículas por 

modalidade de ensino, no Brasil em 2001 a 2010 (INEP, 2011): 
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GRÁFICO 1 – Evolução do número de matrículas em EaD , no Brasil 
(2001‐2010). 

 
Fonte: MEC/INEP (2011). 

 

 

Os cursos a distância somam 426.241 matrículas de licenciatura, 268.173 de 

bacharelado e 235.765 matrículas em cursos tecnológicos. Os percentuais 

representativos desses dados são apresentados no gráfico (INEP, 2011). 

A expansão da EaD impõe que  se interrogue qual a formação do professor 

tutor; tudo indica que seu papel social está apenas no início com o desenvolvimento 

dessa nova modalidade de ensino. 
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3. FORMAÇÃO DO PROFESSOR TUTOR EM EAD: ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo analisam-se os dados coletados, entendidos como subsídios 

para a compreensão da formação do professor tutor para o trabalho pedagógico na 

educação a distância.  

Como já expresso, para se conhecer a formação dos professores que fizeram 

o Curso - Formação de Docentes e de Orientadores Acadêmicos (professores 

tutores) em EaD, foi solicitado aos cursistas que respondessem a um questionário, a 

finalidade foi saber das suas percepções sobre a formação obtida neste curso e que 

valor lhe atribuem em relação a outras práticas formadoras.  

Relata-se que dos quarenta questionários distribuídos aos cursistas somente 

quinze retornaram e destes somente sete respondidos, ainda que não na sua 

totalidade. Este fato, por si só, já faz apontar para as dificuldades de coletar dados 

que não sejam de órgãos institucionalizados. 

Trabalhou-se com os sete questionários para se esclarecer a problemática a 

elucidar: a formação do professor tutor e se ela é conforme o expresso, na 

introdução desta dissertação, no sentido de um ensino-aprendizagem crítico que 

implica pensar a escola e suas finalidades. 

Agruparam-se os dados em três núcleos, o primeiro contempla a identificação 

e características dos professores que responderam ao questionário; o segundo é 

dedicado à formação que os professores tinham antes de fazerem o Curso de 

formação do professor tutor; o terceiro é dedicado à formação no Curso de 

Especialização. Assim, este capítulo está organizado da seguinte maneira: 3.1 

características dos professores que responderam ao questionário; 3.2 formação 

prévia dos cursistas ao Curso de Especialização; 3.3 formação no Curso de 

Especialização em EaD. 

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DOS PROFESSORES QUE RESPONDERAM AO 
QUESTIONÁRIO 
 

 



 

Inicia-se elucidando e analisado quem são os cursistas que responderam ao 

questionário. 

Nesse sentido, analisa

e ou mulheres na formação para o trabalho educativo escolarizado pela 

dados é possível dizer que 57,14% dos cursistas são mulheres e 42,86% são 

homens. 

 

 

GRÁFICO 2 – Cursistas

 
Fonte: dados de pesquisa 

 
 

 

Estes números seguem uma tendência que ganhou força ao final do século 

XIX, quando se iniciou o

não cessou nos tempos atuais

magistério. 

Segundo Almeida (2006), durante as primeiras décadas do século XX, o 

magistério representou pratica

mulheres, a oportunidade de poder deixar as fronteiras do mundo doméstico e 

adentrar a esfera social foi algo que as impulsionou para a docência. Além do mais, 

o magistério e a enfermagem foram as primeira
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a oportunidade de poder deixar as fronteiras do mundo doméstico e 
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o magistério e a enfermagem foram as primeiras profissões, teoricamente de maior 
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prestígio, em que elas foram aceitas.  

 
 

O fato de não terem amplo acesso às demais profissões fez do 
magistério a opção mais adequada para o sexo feminino, o que foi 
reforçado pelos atributos de missão e vocação, além da continuidade 
do trabalho do lar (ALMEIDA, 2006, p.77). 
 
 

Apesar do baixo salário, a expansão do ensino primário, ao longo do século 

XX proporcionava as mulheres um diploma ou uma carreira profissional e o sustento 

em caso de necessidade. Além de assegurar a educação dos filhos e a presença 

feminina no lar e a garantia do prestígio social. 

Almeida (1998) aponta que a transformação histórica do magistério também 

esteve ligada às alterações nas relações patriarcais, que aconteceram no processo 

histórico social brasileiro no século XX. 

É importante ressaltar que as relações patriarcais sobre o trabalho entre 

homens e mulheres é fruto de uma construção histórica, que naturalizou o papel 

feminino no universo doméstico e o papel masculino nas estruturas de poder da 

sociedade. 

A feminização do corpo docente primário ao longo do tempo ocasionou, na 

visão de alguns, um resultado marcante na migração dos homens para níveis do 

ensino médio e superior da educação formal e a desvalorização profissional, do 

ensino primário. 

Também, para outros, a desigualdade de gênero se instalou junto com as 

condições de trabalho, formação e salário, no interior de uma profissão 

majoritariamente feminina, como o trabalho docente (PIMENTA, 1994). 

Todavia, conforme Heloisa Villela: 

 
 

Contrariando a vertente interpretativa que enxerga a entrada da 
mulher no magistério como uma concessão dos homens que 
abandonariam a carreira em busca de outras mais bem 
remuneradas, ou outra, que tenta associar essa feminização à 
queda do prestígio da profissão e à baixa remuneração, Jane S. 
Almeida chama a atenção para uma complexidade de fatores que 
não podem ser vistos isoladamente. [...] a explicação para o 
processo de desvalorização do magistério possivelmente 
transcenda a questão meramente sexual, podendo ser explicada 
também pelo fato de que o magistério passava, cada vez mais, a 
atender uma população de baixa renda, desvalorizada na ótica 
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capitalista. Nega que as mulheres tenham entrado nesse campo 
sem resistências dos homens (VILLELA, 2000, p. 120). 

 
 

Como se pode ver, o tema feminização ganha estudos e debates importantes 

no processo da escolarização da educação. 

Ainda que, ao longo do século XX a feminização do magistério tenha se 

expandido, na educação básica, no que diz respeito aos dados referentes ao Curso 

de Especialização para atuação no Ensino Superior a Distância, a diferença para 

mais da presença de mulheres, nesta pesquisa é apenas de 7,14% em relação aos 

homens. Este fato, ao se levar em conta a consideração anterior de que a 

feminização e desvalorização do magistério segue junto com a popularização da 

escola, pode ser explicado pelo fato de que o Ensino Superior ainda é para poucos, 

o censo de 2011 aponta que é somente para 6.552.707 estudantes, sendo que 

destes 80% estão em instituições privadas. Ainda o Ensino Superior seria mais 

valorizado em relação a outros níveis de educação por atender a grupos sociais 

ainda não populares, ainda que já apareçam sinais com as políticas atuais de 

expansão do ensino a filhos de famílias que nunca acessaram antes este nível de 

ensino por conta de seus níveis de renda serem baixos. 

A tendência que há da presença de mais de mulheres no Ensino Superior, 

pode ser entendida, conforme a fenomenologia nos orienta, pois o fenômeno precisa 

ser visto no seu contexto, como um sentido que cabe ser investigado, para se 

verifica se seguem a tendência, já consolidada, na educação básica. 

Neste núcleo dedicado à identificação dos entrevistados da pesquisa 

analisam-se, também, as faixas etárias dos entrevistados. Segundo as respostas 

coletadas temos o seguinte quadro: do total dos cursistas 57,14% têm entre 31 a 40 

anos; 28,57% dos cursistas têm entre 41 a 50 anos e, 14,29% dos cursista têm entre 

51 a 60 anos. 

Observa-se que a maioria dos entrevistados encontra-se na faixa etária dos 

31 aos 40 anos de idade, seguida por um grupo situado entre os 41 e os 50 anos.  

Estes dados acompanham tendências evidenciadas em recente pesquisa da 

Rede Estrado sobre o Trabalho Docente na Educação Básica que possibilitou 

evidenciar que os sujeitos docentes da pesquisa apresentam uma idade média de 

aproximadamente 41 anos, conforme tabela 1.12.1 do Relatório Final 

(GESTRADO/UFMG, 2010).  
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Veja-se a tabela 1.12. 1– Esta tabela intitulada: Medida descritiva das idades 

dos sujeitos docentes para os sete estados pesquisados, equivale à tabela 1 deste 

trabalho; 

 

 

TABELA 1 – Medida descritiva das idades dos sujeito s docentes para os sete 
estados pesquisados 

 
Fonte: GESTRADO/UFMG, 2010.  

 

 

Os docentes entrevistados na pesquisa apresentam uma idade média de 

aproximadamente 41 anos (tabela 1). A menor média observada foi em relação ao 

estado de Goiás e a maior de Minas Gerais, com 39 e 42 anos de idade, 

respectivamente. 

Também, para contribuir para o que foi dito anteriormente quanto à 

feminização do magistério, tem-se que segundo a pesquisa realizada por um grupo 

de estudos da FAE e UFMG de Belo Horizonte, sobre a política educacional e 

trabalho docente, em dezembro de 2010. Mas, para a educação básica, a grande 

maioria dos sujeitos docentes analisados é composta por mulheres, equivalente a 

82% do total, como apresenta o gráfico 3. 

Observe-se o gráfico 1.12.1- Distribuição dos sujeitos docentes dos sete 

estados pesquisados de acordo com o sexo equivale ao gráfico 3 deste trabalho; 
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GRÁFICO 3 - Distribuição dos sujeitos docentes dos sete estados pesquisados 
de acordo com o sexo 

 
Fonte: GESTRADO/UFMG, 2010.  

 

 

Como se vê a grande maioria dos sujeitos docentes analisados é composto 

por mulheres, equivalente a 82% do total, como apresenta o gráfico 3.  

A verificação do sexo dos professores que responderam ao questionário em 

cada um dos estados permite constatar que o estado do Paraná é o que possui 

menor parcela, pois, 12% dos sujeitos são docentes do sexo masculino. Já no 

estado do Pará a porcentagem de homens de homens atinge 30% do total. Esta 

pesquisa foi elaborada em conjunto com os Estados de Minas Gerais, Pará, Rio 

Grande do Norte, Espírito Santo, Santa Catarina e, o Estado do Paraná (Pesquisa: 

Gestrado/FAE/UFMG, 2010). 

Destaca-se, a título de síntese deste subitem, que, conforme os dados da 

pesquisa em pauta, a maioria dos tutores é formada por mulheres, 57,14% do total. 

Esta mesma porcentagem, repete-se quando se trata do maior número dos 

entrevistados que fez o Curso de Especialização em Tutoria, já que 57,14% 

declararam ter entre 31 e 40 anos de idade. Portanto, esta realidade encontra 

similaridade na educação básica. 
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3.2 FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES QUE RESPONDERAM AO 
QUESTIONÁRIO 
 

 

Prosseguindo-se na análise dos dados, neste item dedica-se atenção à 

formação dos cursistas. Qual o nível de formação dos entrevistados?  

Sabe-se que há debate e preocupação quanto à formulação e implementação 

de políticas de formação de professores para o Ensino Superior. Trata-se das 

questões: para desenvolverem bem seus trabalhos os docentes necessitam de que 

formação? Somente o domínio da ciência, ou área de conhecimento que ministram, 

portanto, a formação epistemológica? Necessitam os docentes de formação didática 

e pedagógica? Também de formação ético-política? Já que a educação como se 

disse, neste texto, é “um processo reconstrutivo, dialógico, humano e criador que em 

síntese, significa que, quando estamos falando em educação, estamos nos referindo 

a todos os aspectos da vida que ela abarca, estamos falando das relações pessoais, 

sociais, políticas, das relações com a natureza e com o entorno” e sua finalidade é a 

promoção humana. 

Os dados da pesquisa realizada apontam que de todos os cursistas da 

especialização em tutoria, 85,71% por cento de professores são especialistas, na 

área de sua formação inicial e 14,29% são mestres em Educação.  

Os dados indicam um grupo de professores que tem predominantemente, 

formação epistemológica e não em licenciaturas. 

Veja-se no gráfico que segue o estudo referente à formação inicial dos 

professores: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRÁFICO 4 – Formação 
questionário 

Fonte: dados de pesquisa 

 

 

A análise do gráfico possibilita dizer que a formação inicial dos professores foi 

em áreas de conhecimento e não de educação, especificamente em Administração e 

Análise de Sistemas, em Administração Geral, em Secretariado 

Tecnólogo e Processamento de Dados.

Tem-se então um grupo de professores com formação em áreas específicas. 

A exigência legal para a formação de professores para o Ensino Superior é referente 

apenas à formação nas áreas de conhecimento específicas. Entretanto, a Lei de 

Diretrizes e Base 9394/96 exara os seguintes objetivos para o Ensino Superior:
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universitária dos professores que responderam  ao 
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homem e do meio em que vive;  
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação;  
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
 

 
 
É duvidoso, que os professores que apenas tenham formação epistemológica, 

portanto específica na área de conhecimento, deem conta destes objetivos 

expressos na LDB. Entende-se que além da formação epistemológica os 

professores devam ter formação, didática, e ético-política. Ao considerar-se o 

preceito constitucional da indissociabilidade do ensino pesquisa e extensão, mais 

cuidado se exige na formação de professores.  

O tema formação de professores tem merecido atenção especial. Bernadete 

Gatti (2010) lembra, quando incursiona historicamente sobre as escolas de formação 

de professores, que a formação de docentes para o ensino das “primeiras letras” em 

cursos específicos foi proposta, ainda em meados de século XIX, se consolidando 

no final desse século com as Escolas Normais. Estas correspondiam à época ao 

nível secundário e, posteriormente, ao Ensino Médio. A partir de meados do século 

XX, as Escolas Normais continuaram a promover a formação dos professores para 

os primeiros anos do Ensino Fundamental até à Lei 5.692/71 e a Educação Infantil 

até recentemente. A partir da Lei n.9.394 de 1996, postulou-se a formação desses 

docentes em Nível Superior, com um prazo de dez anos para esse ajuste. 

Quanto aos cursos de graduação em Pedagogia, em 2006, o Conselho 

Nacional de Educação aprovou a Resolução n. 1, de 15/05/2006, com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para esses cursos. 

Assim, pode-se ler no Artigo 62: 

 
 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
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universidades e institutos superiores de educação, admitida como 
formação mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil 
e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm). 

 
 

Portanto, os cursos precisam proporcionar uma formação aos docentes, de tal 

maneira que possam proceder a trabalho de planejamento, organização, 

desenvolvimento, avaliação e à definição de todas as ações pedagógicas para uma 

boa educação. 

Ainda sobre a formação, no Artigo 64 da LDB, consta: 

 
 

A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia 
ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 
garantida, nesta formação, a base comum nacional. 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm). 

 
 

Para evitar a desqualificação do trabalhador e o consequente agravamento da 

desigualdade social, Belloni (1999, p.101) destaca a formação continuada como 

necessária. Ou seja:  

 
 

(...) a educação ao longo da vida, isto é, a formação profissional 
atualizada, diversificada e acessível a todos será não apenas um 
direito de todos e, portanto, dever do estado, mas constituirá 
provavelmente o melhor senão o único meio de evitar a 
desqualificação da força de trabalho e a exclusão social de grandes 
parcelas da população, consistindo num importante fator de 
estabilidade social.  

 
 

Repensar e reestruturar a formação docente para todos os atuais níveis de 

educação básica e superior, de modo mais integrado e em novas bases, segundo 

Gatti (2009) inclui debater sobre as condições e os problemas atuais e qualidade 

formativa de professores. 

No entanto, há outros fatores atrelados à educação, como: as políticas 

educacionais, o financiamento, aspectos das culturas nacional, regional e local, 

hábitos estruturados, a naturalização em nossa sociedade da situação crítica das 

aprendizagens efetivas de amplas camadas populares, as formas de estrutura e 
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gestão das escolas, formação dos gestores, as condições sociais e de escolarização 

de pais e mães, e a condição do professorado: sua formação inicial e continuada, os 

planos de carreira e salário dos docentes da educação básica, as condições de 

trabalho nas escolas. 

Gatti (2010) menciona que nos cursos formadores de professores esteve, 

desde sempre, colocada a separação formativa entre professor polivalente – 

educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental – e professor especialista 

da disciplina, como também para estes ficou consagrado o seu confinamento e 

dependência aos bacharelados disciplinares. Essa diferenciação, que criou um valor 

social – menor/maior – para o professor polivalente, para as primeiras séries de 

ensino, e o professor especialista, para as demais séries, ficou histórica e 

socialmente instaurada pelas primeiras legislações no século XXI. 

A atuação do docente demanda uma prática complexa que supõe uma ação 

reflexiva, comprometida e competente com a educação, em todos os níveis. No que 

diz respeito a esta pesquisa ao superior. 

A atribuição de sentidos e significados começa com a formação inicial, passa 

pelos espaços institucionais até cunhar a identidade profissional que, se reconstrói 

com a formação continuada, pois, o relacionamento entre o conteúdo e os objetivos 

é uma arte profissional e não apenas técnicas operacionais. 

São relevantes para a formação do professor as ciências auxiliares, que 

fundamentam e possibilitam formação da maneira a estabelecer a 

interdisciplinaridade. Trata-se de incorporar conteúdos de outras áreas do saber 

como a Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia 

e Sociologia, consideradas disciplina propedêutica. Nesse sentido, é importante 

salientar e considerar o que Belloni (2001) e Kenski (2003) compreendem e trazem 

de esclarecimento a este tema da formação. 

Belloni (2001), a respeito do professor de EaD, quando se refere à quantidade 

de mídias disponíveis, considera que acarretam uma crescente exigência de 

qualidade técnica da parte dos docentes e estudantes. Nesse sentido, o professor 

necessita tornar-se parceiro dos estudantes, na construção do conhecimento, por 

meio da pesquisa e da busca de inovações pedagógicas: 

 
 

Para fazer frente a esta nova situação, o professor terá necessidade 
muito acentuada de atualização constante, tanto em sua disciplina 
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específica, quanto em relação às metodologias de ensino e novas 
tecnologias. A redefinição do papel do professor é crucial para o 
sucesso dos processos educacionais presenciais ou a distância. Sua 
atuação tenderá a passar do monólogo sábio da sala de aula para o 
diálogo dinâmico dos laboratórios, salas de meios, e-mail, telefone e 
outros meios de interação mediação; do monopólio do saber à 
construção coletiva do conhecimento, através da pesquisa; do 
isolamento individual aos trabalhos em equipes interdisciplinares e 
complexas; da autoridade à parceria no processo de educação para 
cidadania (BELLONI, 2001, p. 82-83). 

 
 
A atualização constante, do professor dos vários níveis de ensino, para 

construção coletiva do conhecimento é compreendida e exigida pela nova realidade 

educacional atual. 

Considera-se que processos educativos são possíveis com o uso mais 

intensivo das novas tecnologias digitais, sobretudo a internet. O uso de e-mails, 

fóruns, chat, videoconferências e demais componentes das mídias digitais dão uma 

caracterização para a educação a distância. 

Kenski (2003, p.44), diz que a educação é também alvo de mudanças, pois; 

 
 

(...) existe uma relação direta entre educação e tecnologias. Usamos 
muitos tipos de tecnologia para aprender e saber mais e precisamos 
da educação para aprender e saber mais sobre as tecnologias. Que 
alteram nossa forma de viver e de aprender na atualidade (KENSKI, 
2003, p.24). 

 
 
A educação a distância, já mencionada neste texto, diferencia-se da chamada 

educação presencial, pois tudo indica que conta com tempos e espaços diferentes 

desta. Com a EaD pode-se observar o surgimento de uma nova organização do 

trabalho didático, com maior divisão. 

Todo o trabalho é histórico, assim também o didático e está imbricado com a 

produção da vida. 

Pode-se ver isto na concepção e proposta, entre outros por Comenius, no 

século XVII, na sua obra Didática Magna, que “por inspirar-se na manufatura 

burguesa, representou, também, a superação definitiva do ensino artesanal” 

(ALVES, 2005, p.63).  

Segundo Gilberto Alves, Comenius está na “origem da escola moderna”, 

vigente até hoje e que à semelhança da manufatura, conta com a divisão do trabalho 

e de recursos didáticos (como o livro didático) ou as tecnologias de hoje com o que 
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se produzem resultados como menor fadiga, custos e tempo, mas também: (...) 

quando a escola se propôs atender a todos, precisou desvencilhar-se desse mestre 

sábio. Daí o Introito da Didática Magna, afirmar, textualmente, a necessidade de 

investigar e descobrir o método segundo o qual os professores ensinem menos 

(ALVES, 2005, p.67).  

De acordo com Gilberto Alves (2010, p.42 e 46) que propõe a investigação da 

organização do trabalho didático, observando as funções assumidas na relação 

educacional, o propósito é contribuir para a ampliação do entendimento do modo 

como o trabalho didático tem sido organizado historicamente nas escolas. Segundo 

esse entendimento, os manuais e os livros são elementos de mediação, que se 

estabelece no processo educativo quando da relação entre educadores e educandos 

em determinado contexto histórico educacional, assim como, contemporaneamente 

com a tecnologia educacional. 

Nessa perspectiva, constata-se que quanto maior é a divisão do trabalho 

didático e maior o uso de tecnologias, menos domínio e menos sábio o professor 

precisa ser. 

Tema complexo este, para outros pesquisadores, o emprego das tecnologias 

não parece substituir o processo educacional do ensino, (...) tudo depende da 

pedagogia de base que inspira e orienta estas atividades: a inovação ocorre muito 

mais nas metodologias e estratégias de ensino do que no uso puro e simples de 

aparelhos eletrônicos (BELLONI, 1999, p. 73). 

Para Belloni (1999), o domínio das novas tecnologias consente a 

interatividade no contato com bancos de dados ligados à tecnologia (hardware e 

software) e a interação com outros estudantes proporcionada pela navegação nas 

redes, por meio da Internet e do computador, que comporta um novo modo de 

organização do trabalho didático, só que isso vai depender muito da pedagogia de 

base que inspira e orienta as atividades, de forma reflexiva, que se caracteriza pela 

inovação metodológica, concebida como comunicação educacional.  

A redefinição do papel do professor, no seu trabalho de interação 

mediatizada, nas palavras de Belloni (2001) é de relevante apreço, pois o monopólio 

do saber do professor se encontra em seu conhecimento de várias ciências 

auxiliares (ou disciplinas), que possibilita acontecer a interdisciplinaridade no 

processo educacional. 
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A EaD, em  relação à mediação e à prática pedagógica, na perspectiva do 

processo educacional, significa que: 

 
 

conceber metodologias de ensino e estratégias de utilização de 
materiais de ensino/aprendizagem que potencializem ao máximo as 
possibilidades de aprendizagem autônoma. Isso inclui desde a 
seleção e elaboração de conteúdos, a criação de metodologias de 
ensino e de estudo, centradas no aprendente, voltadas para a 
formação da autonomia, a seleção dos meios mais adequados e a 
produção de materiais, até a criação de estratégias de utilização de 
materiais e de acompanhamento do estudante de modo a assegurar 
a interação do estudante com o sistema de ensino (BELLONI, 2001. 
p. 26). 

 
 

Na prática, a interdisciplinaridade é um esforço para agrupar o conhecimento 

e poder relacionar a educação com a realidade dos problemas da vida moderna. 

Feito estudo sobre quem são os cursistas, empreende-se prosseguir com a 

análise dos dados sobre a formação que os professores tutores tiveram antes de 

iniciarem o curso, buscando compreender sentidos e significados que os dados 

possibilitam conforme a abordagem fenomenológica.  

 

 

3.2.1 Formação Continuada dos Professores antes de Iniciarem o Curso de Tutores 
para a EaD.  

 

 

Os cursistas, quando iniciaram o Curso de Especialização (pós-graduação) 

intitulado “Formação de Docentes e de Orientadores Acadêmicos (professores-

tutores) em EaD”, já tinham feito formação de especialistas, como já dito 

anteriormente, em cursos com diferentes tempos de duração. Apresenta-se, em 

seguida gráfico respeitante a este dado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
GRÁFICO 5 – Formação continuada dos
curso de tutores para a 

Fonte: dados de pesquisa 
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finalidades e duração. No entanto, a busca e a seleção de informações dependem 

das necessidades do próprio aluno. Se alguns professores apenas fizeram algumas 

disciplinas, isto lhes deu o direito de certificado nesses estudos e carga horária. E se 

o cursista relatou que foi devidamente certificado é porque cumpriu com a carga 

horária estabelecida pela instituição, de acordo com a lei. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996) estabeleceu as normas gerais aplicáveis a todos os níveis e 

modalidades de educação. No Capítulo IV, discorre sobre a Educação Superior, 

envolvendo e seus aspectos específicos. No Artigo 44, inciso III exara que a 

educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas; 

 
 

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham 
concluído o ensino médio ou equivalente; II - de graduação, abertos 
a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 
tenham sido classificados em processo seletivo; III - de pós-
graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 
cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a 
candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às 
exigências das instituições de ensino; IV - de extensão, abertos a 
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso 
pelas instituições de ensino. 

 
 
Compreendem-se os cursos de especialização, "lato sensu", de 

aperfeiçoamento. A LDB exara que os cursos são abertos a candidatos graduados 

em nível superior. 

A carga horária dos cursos é definida pelo Projeto Pedagógico da Instituição 

que oferece o Curso, assim como os objetivos a serem atingidos, nos quais é 

importante manter o foco na educação de qualidade, pois ensinar implica em 

integrar conhecimentos éticos, que são utilizados no cotidiano da vida. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância só poderão ser oferecidos 

por instituições credenciadas pela União. A Universidade ao pretender a implantação 

da EaD deverá ter como referência a Constituição Federal de 1988 (Artigo 205) e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei N. 9.394/96) que enuncia em 

seu Artigo 80 a inclusão da EaD, que foi regulamentada pelo Decreto 2494/98. Às 

instituições, cabe propor políticas para a EaD, tendo como horizonte: o acesso à 

educação para qualificação e requalificação profissional. 
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A liberdade intelectual ou autonomia docente visa à compreensão e 

planejamento da educação e da carreira do professor. 

A interação e mobilização de conhecimentos que se transformam em ação 

concorrem para a competência dos professores. Trata-se de uma formação teórica e 

prática importante ao processo de formação de professores, decorre da natureza do 

trabalho do docente, tentando superar a simples aquisição de conteúdo escolar 

preestabelecido.  

A formação da identidade pessoal do docente é construída por meio da sua 

história e das suas experiências, com sentido de unidade, originalidade e 

continuidade da sua formação. A identidade coletiva da categoria de professores é 

uma construção social que acontece nas trocas, no interior das escolas, dos grupos 

que formam a sociedade. 

A identidade profissional é, portanto, uma construção coletiva e em processo. 

Segundo Gatti (1996, p.86), o professor, enquanto profissional, é um ser em 

movimento, construindo valores, estruturando crenças, tendo atitudes, agindo, em 

razão de um projeto pessoal contextualizado em relação com outros: assim forma 

sua identidade. 

Para Gadotti (1998), o professor ao assumir uma consciência crítica e 

transformadora acerca-se de uma formação profissional humana, social e política. 

Ao superar o senso comum, o professor pode auxiliar na construção de uma 

sociedade melhor, menos excludente, e verdadeiramente democrática. 

A educação assume um papel de possibilidades na ação social e cultural num 

processo de transformação social, algo que é político.  

Retoma-se o tema central neste item: a pesquisa sobre a formação prévia ao 

Curso de Especialização dos docentes para atuarem como professor-tutor em EaD. 

Aponta-se que, 100% dos sujeitos docentes pesquisados já fizeram outros cursos de 

especialização, porém é uma das exigências da instituição estar matriculado e 

cursar a pós-graduação promovida pela instituição para efetivação do contrato.  

As relações de ensino na aprendizagem em EaD, exigem qualidade técnica 

da parte dos docentes é esse o significado da busca de inovações pedagógicas, na 

construção do conhecimento e na parceria com os estudantes ( BELLONI, 2001). 

Neste sentido, os cursistas foram desafiados a se apropriarem do uso 

coerente da tecnologia na educação, observando que a construção do conhecimento 

no ensino e aprendizagem motive o estudante à utilização criativa dos meios de 
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comunicação disponíveis. 

Na percepção de Freire (1979), quanto à formação permanente do docente, a 

comunicação na educação é parte integrante do processo de aprendizagem. 

Porém, devido à especificidade da instituição em relação às ações da área 

tecnológica de informação e comunicação (TIC), onde acontece a mediação sobre o 

conteúdo do material didático e o programa do ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA), se faz necessária a formação docente, lembre-se que, a educação a distância 

pode ser compreendida como o processo planejado de ensino-aprendizagem, 

mediado por tecnologias, no qual professores e alunos não estão fisicamente 

presentes num mesmo local, mas espacial e temporalmente separados (BELLONI, 

2008; MOORE, KEARSLEY, 2007). 

Para que esse processo de ensino e aprendizagem aconteça, utiliza-se o 

ambiente virtual de aprendizagem chamado AVA, que disponibiliza diversas 

ferramentas, tais como: e-mails, listas e grupos de discussão, conferências, sites e 

blogs, nos quais textos, hipertextos, vídeos, sons e imagens estão presentes, 

reunindo a flexibilidade da interação humana com a independência no tempo e no 

espaço, citados, entre outros, por Belloni (2008).  

 
 

A educação a distância pode ser compreendida como o processo 
planejado de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, no qual 
professores e alunos não estão fisicamente presentes num mesmo 
local, mas espacial e temporalmente separados (BELLONI, 2008; 
MOORE, KEARSLEY, 2007).  

 
 

Desse modo, o instrumento de comunicação (AVA) proporciona a relação de 

interação e mediação na EaD, que também pode dar suporte para o ensino 

presencial. 

Portanto, o desafio maior na formação docente é a apropriação de saberes 

que agilizem os saberes relativos à experiência, os relativos ao conhecimento e os 

relativos à pedagogia. (PIMENTA, 1996 In: ANASTASIOU, 1998). 

A construção de conhecimento para Pimenta e Anastasiou (2002) é um 

processo de aprendizagem compartilhado, ou seja, é uma relação de conteúdos, 

que ao mesmo tempo podem estar relacionados ou serem independentes. Desse 

modo, aprender é muito mais amplo e significativo, pois tomar conhecimento de algo 

é resultado de perseverança e de tenacidade, utilizando a percepção, experiência, e 
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a reflexão sobre os aspectos do conteúdo analisado.  

O conhecimento se constitui de grande valor para o docente, é seu 

instrumento de trabalho, no processo de troca e interação de sentidos e significados, 

num dado momento histórico. 

Ser tutor é ser professor, isto é relevante, como também é sua experiência no 

trabalho docente. Por conta deste entendimento, em seguida, analisem-se os dados 

coletados referentes à prática de professores anterior ao Curso de Especialização 

em Tutoria. 

 

 

3.2.2 Prática de Ensino em EaD dos Cursistas anterior ao Curso. 

 

 

A questão da valorização da prática, do exercício do trabalho docente para a 

formação de professores tem sido objeto de debates e questionamentos. Não raro, 

ouve-se dizer que o que vale é a prática. Esta posição valoriza os conhecimentos 

tácitos e não os teóricos. Esta visão dicotômica é reducionista, pois, toda a 

concepção de educação tem prática que lhe corresponde e vice-versa.  

 
 

A prática não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo 
daquela. A prática é o próprio modo como as coisas vão 
sendo feitas cujo conteúdo é atravessado por uma teoria. 
Assim a realidade é um movimento constituído pela prática e 
pela teoria como momentos de um dever mais amplo, 
consistindo a prática no momento pelo qual se busca fazer 
algo, produzir alguma coisa e que a teoria procura 
conceituar, significar e com isto administrar o campo e o 
sentido desta atuação (Parecer CP/ 28/2001. In: 
<http://portal.mec.gov>, acesso em 12/03/2012). 
 
 

Os melhores projetos de formação de professores levam em conta este 

imbricamento entre teoria e prática, conteúdos e métodos. A esse respeito, a LDB 

em seu Art. 65, exara que: “A formação docente, exceto para a educação superior, 

incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas”.  

Também em seu Art.84 a LDB exprimem que: “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”.

No que diz respeito à experiência dos entrevistados com a EaD, anterior ao 

Curso de Especialização, constata

cinco anos com essa modalidade educativa, como se pode ver no gráfico que segue.

 
 
GRÁFICO 6 - Tempo de experiência de atuação no magistério
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No que diz respeito à experiência dos entrevistados com a EaD, anterior ao 

se que 42,87% já tinham trabalhado mais de 

cinco anos com essa modalidade educativa, como se pode ver no gráfico que segue. 
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GRÁFICO 7 – Experiência anterior em trabalhos de EaD

Fonte: dados da pesquisa 
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atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 

características de cada fase do desenvolvimento do educando e terá como 

fundamentos: 

 
 

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço; II - aproveitamento da formação e 
experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. 

 
 
Toda a concepção educacional e o conhecimento estão ligados a teorias de 

aprendizagem, que se observam nas práticas educacionais que se desenvolvem e 

se aperfeiçoam pelo próprio exercício profissional, pois o (...) trabalho didático 

expressa teoricamente o conjunto das relações envolvidas na atividade profissional 

do professor docente e que estão, por sua vez, condicionadas pela organização da 

atividade escolar (LOMBARDI, 2010, p.73). 

Entretanto, para efeitos desta pesquisa, tem-se: a formação inicial e 

continuada dos professores que responderam ao questionário nas áreas específicas, 

como já dito neste texto. Todavia, do total de professores 57,16% já atuam na EaD, 

como professores ou como coordenadores. 

Ainda respeitante ao tema prática dos cursistas anterior ao Curso 

Especialização em Tutoria, considera-se o tempo de trabalho em EaD. 

 

 

3.2.3. Carga Horária de Trabalho Semanal  
 

 

Quanto à experiência em EaD, também foi considerada a quantidade de 

horas semanais de trabalho dos entrevistados. 

Veja-se a representação gráfica a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 8 - Carga horária semanal de t
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Trata-se, não apenas das suas dimensões física, institucional e imaginária, 

que formam a base das relações temporais concebidas por cada indivíduo e 

estabelecidas na sociedade, mas também em sua dimensão econômica, de medida 

do tempo de trabalho, definidora da formação dos trabalhadores. A ausência de um 

tempo para a formação continuada, previsto especificamente para este fim, dentro 

da jornada de trabalho dos professores, é provavelmente a causa principal da baixa 

efetividade do trabalho.  

A UNESCO tem feito recomendações sobre a formação continuada que tem 

contado com a colaboração das políticas educacionais dos governos e apoio do 

MEC. Trata-se de formação continuada para os professores no Brasil, com intuito de 

orientar e valorizar o efetivo trabalho do professor, para o delineamento nesta 

perspectiva. 

A esse respeito, Gatti (2009) assim se expressa; 

 
 

foi na perspectiva desse compromisso de grande alcance moral e 
ético que a UNESCO e a OIT (Organização Internacional do 
Trabalho), há mais de 40 anos, decidiram somar esforços com o 
ambicioso objetivo de produzir um documento de referência sobre a 
questão docente. Assim, essas organizações aprovaram em 1966, 
em uma Conferência Intergovernamental convocada pela UNESCO, 
o texto conjunto Recomendação Relativa à Situação do Pessoal 
Docente. Este documento é, ainda hoje, um dos mais completos 
sobre a profissão docente, pois compreendem as diferentes 
dimensões da função do magistério, entre elas a formação inicial e 
continuada, condições de trabalho para um ensino de qualidade, 
remuneração, organização e política docente, acesso, carreira e 
promoção, avaliação, estabilidade, disciplina, saúde, direitos, 
deveres e material pedagógico de apoio (GATTI, 2009, p.7). 
 
 

Neste sentido, da formação continuada para a EaD é que  se entende o Curso 

de Especialização em Tutoria. Pois, até então os professores que responderam ao 

questionário, apenas tinham formação continuada nas áreas de formação inicial. 

Entende-se, também, que no trabalho de professores uma das características 

fundamentais na relação sócia produtiva, é a utilização da tecnologia para a 

compreensão das relações de espaço e tempo. Isto exige do professor tutor uma 

multicompetência, e qualificação aprimorada, capaz de gerir situações de grupo, de 

se adaptar a situações novas e sempre prontas a aprender. 

A formação e aspiração para o desenvolvimento profissional parecem 

promover o sistema de ensino, o aperfeiçoamento profissional e, a valorização dos 
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profissionais da educação. 

 

3.2.4 Experiência dos Cursistas com o Trabalho na EaD e Competências para 
realizarem o Curso 
 

 

As competências, na percepção dos cursistas, que foram requeridas para o 

Curso de Especialização de Orientador Acadêmico (professor tutor), em EaD, foram 

assim percebidas: 1. organização para disponibilizar tempo para estudarem e 

conhecerem procedimentos da informática e mídias de forma geral; 2. demonstração 

de interesse pela área acadêmica, gosto por ensinar e saber como ajudar o 

estudante; 3. agilidade para desenvolver a habilidade da compreensão; 4. 

afetividade; 5. serenidade; 6. autoconhecimento; 7. autocontrole; 8. mobilidade; 9. 

disposição para auxiliarem os estudantes; 10. estabelecimento de relações entre a 

área de conhecimento do curso da tutoria em EaD; 11. especialização em tutoria em 

EaD; 12. autodidatismo; 1.3. autonomia, como professor tutor; 14. motivação para 

atuar na docência de forma inovadora, buscando uma nova forma de ensinar e 

novos saberes. 

A formação docente também se coloca no sentido do desenvolvimento da 

competência do professor tutor para o relacionamento interpessoal no seu trabalho e 

para atingir objetivos educacionais que são necessidades humanas 

contextualizadas. 

A respeito do conceito de competências, Kuenzer assim se expressa: 

 
 

No contexto das políticas educacionais formuladas a partir da nova 
LDB, o conceito de competências, embora não seja novo, assume 
papel central; mesmo apenas anunciado sem se fazer presente nas 
diretrizes e parâmetros curriculares do ensino fundamental, aparece 
como categoria central nas diretrizes curriculares para o ensino 
médio, para a educação profissional e para a formação de 
professores. Sua adoção, sem o suporte da democrática discussão 
com os profissionais da educação e com suas entidades 
representativas, constitui-se em posição de Governo, a partir do que 
os professores das escolas foram instados a rever e mudar suas 
práticas para ajustar-se a esta nova concepção 
(http://www.senac.br/BTS/282/boltec282a.htm). Acesso 21/03/12. 
 
 

Tem-se, então que este conceito é polêmico, ainda conforme Kuenzer: 
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há os que negam a categoria pura e simplesmente, fechando os 
olhos para a nova realidade do trabalho; há os que comemoram seu 
caráter emancipatório, sem aprofundar as contradições inerentes ao 
trabalho no capitalismo; e há os que simplesmente aderem. Pela 
sedução do novo discurso, que em algumas dimensões chega a se 
aproximar das pedagogias socialistas, ou apenas por conveniência, 
intelectuais que historicamente vinham atuando no campo do 
trabalho têm difundido o novo significado da competência, com o que 
o professor vai ficando sem referências para participar do debate e 
para refletir sobre suas práticas 
(http://www.senac.br/BTS/282/boltec282a.htm). Acesso 21/03/12. 

 
 

Frequentemente observa-se que: o conceito de competência se 
aproxima do conceito de saber tácito, síntese de conhecimentos 
esparsos e práticas laborais vividas ao longo de trajetórias que se 
diferenciam a partir das diferentes oportunidades e subjetividades 
dos trabalhadores. Estes saberes não se ensinam e não são 
passíveis de explicação, da mesma forma que não são 
sistematizados e não identificam suas possíveis relações com o 
conhecimento teórico (KUENZER, 
http://www.senac.br/BTS/282/boltec282a.htm). Acesso 21/03/12. 

 
 

Superando esta abordagem, interessa a perspectiva de competência, de 

acordo com Kuenzer, como práxis, que articula conhecimento teórico e capacidade 

de atuar. 

Competência implica formação teórica, domínio da reflexão e prática que é 

domínio dos fazeres, uma totalidade no seio da prática social, práxis, portanto.  

A esta visão podem-se somar as das professoras Belloni (2001) e Kenski 

(2003), quando apontam que não se fala, na formação de professores, somente do 

domínio tecnológico, mas das possibilidades interativas possíveis com o uso das 

tecnologias no que diz respeito às diferentes maneiras de ensinar. 

Assim,  

 
 

nessa perspectiva não resta apenas ao sujeito adquirir 
conhecimentos operacionais para poder desfrutar das possibilidades 
interativas com as novas tecnologias. O impacto das novas 
tecnologias reflete-se de maneira ampliada sobre a própria natureza 
do que é ciência, do que é conhecimento. Exige uma reflexão 
profunda sobre as concepções do que é o saber e sobre as formas 
de ensinar e aprender (KENSKI, 2003, p.75). 
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Belloni (2001) destaca que a EaD não veio para substituir a educação 

presencial, mas possui a característica de atender a um público distinto. A tecnologia 

é uma ferramenta, que no processo de democratização e popularização da 

educação em diferentes níveis pode muito bem ajudar. 

Destaca Belloni (2001, p.6 e 7); 

 
 

sem dúvida, a educação a distância, por sua experiência de ensino 
com metodologias não presenciais, pode vir a contribuir 
inestimavelmente para a transformação dos métodos de ensino e da 
organização do trabalho nos sistemas convencionais, bem como 
para a utilização adequada das tecnologias de midiatização da 
educação (...). 

 
 

A educação é um processo complexo que utiliza meios de comunicação para 

integrar a ação docente em sua interação com os estudantes confirma Belloni 

(2001).  

Na educação presencial, a interação com o estudante é direta, com as 

ferramentas pedagógicas, como o quadro negro, o giz, o livro. Na EaD a interação é 

indireta entre o professor e o estudante, pois a realização é mediada por uma 

combinação de suportes técnicos de comunicação.  

Do docente se exige atualização constante, tanto em sua disciplina 

específica, quanto em relação às metodologias de ensino. Além do papel do 

professor em passar do monólogo sábio da sala de aula para o diálogo dinâmico dos 

laboratórios, com e-mail, telefone, chat e fórum em interação mediadora.  

Ainda conforme Belloni (2001), o professor passa do monopólio do saber à 

construção coletiva do conhecimento, por meio da pesquisa, dos trabalhos em 

equipes interdisciplinares, além da parceria no processo de educação para a 

cidadania. 

Para Kenski (2003), as transformações para crescer pessoal e 

profissionalmente não é uma prática fácil para o professor do ensino superior. Para 

essa cultura educacional, pode criar oportunidade visando se repensarem processos 

educativos e práticas docentes. Os cursos específicos podem propor e oportunizar 

mudanças importantes na cultura educacional, na estrutura e organização das 

escolas. 

Todavia, conforme Lombardi (2010, p. 73) o (...) trabalho didático expressa 
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teoricamente o conjunto das relações envolvidas na atividade profissional do 

professor docente e que estão, por sua vez, condicionadas pela organização da 

atividade escolar. 

O tempo histórico implica mudanças que por sua vez concorrem para 

alteração nos papéis dos professores e das escolas, ampliação das possibilidades 

de aprendizagem, como a EaD que envolve a produção individual e coletiva dos 

conhecimentos, capacidade de criar ambientes de aprendizagem e interatividade 

(KENSKI, 2003). 

Nesse contexto, a formação de professores é um ponto crucial para que se 

desenvolvam novas perspectivas filosóficas, visões inovadoras de ensino e a 

efetivação de um ensino crítico e transformador (PALOFF e PRATT, 2002 e 2004; 

KENSKI, 2007). 

Quanto a este tema, pode-se dizer que o estudo da organização do trabalho 

didático implica considerar a relação do professor e seus estudantes de forma 

concreta, e para isso é preciso considerar o espaço onde se realiza e os meios. 

Atualmente, o conteúdo programado por meio do manual didático se transformou em 

uma tecnologia avançada da época e a sala de aula ascendeu ao patamar de 

formação intelectual dos jovens (VALDEMARIN, 2006). 

A formação docente compreende os conhecimentos gerais das disciplinas e a 

formação prática objetiva na integração entre a prática e o conteúdo teórico de 

maneira a concorrer para o aprendizado do estudante. 

De acordo com Cappelletti (2002), o currículo de um curso é um processo 

abrangente, complexo e dinâmico que ultrapassa as grades curriculares e envolve 

pessoas e suas relações durante a participação no processo educativo. 

No decorrer do desenvolvimento das atividades, criam-se possibilidades para 

a construção de uma visão integrada da realidade na articulação entre a teoria e a 

prática. 

 

 

3.3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES TUTORES: PERCEPÇÕES E SENTIDOS 
 

 

Procede-se, em seguida, ao estudo dos dados referentes às percepções que 

os cursistas tiveram ao concluírem o curso. 
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No item 1.4, deste texto, apresentou-se o Curso de Formação dos 

Professores Tutores. Trata-se, agora, de perceber os sentidos e percepções que os 

professores tutores expressaram no questionário a respeito da sua formação. Afinal, 

o que os professores mais valorizam? Sua formação auferida antes do Curso de 

Especialização, em pauta? E/ ou à prática na EaD? E/ou ao Curso de 

Especialização? 

Considere-se primeiramente que disciplinas do Curso de Especialização 

percebem como importantes na sua formação.  

 

 

3.3.1. Opções dos Cursistas pelas Disciplinas Ofertadas no Curso de Especialização 
em EaD 

 

 

O Curso de Especialização em Tutoria ofertou várias disciplinas, já 

mencionadas em capítulo anterior. Destas, os cursistas elegeram as de maior e 

menor valor para a sua formação. 

O gráfico a seguir representa a preferência dos entrevistados que 

responderam ao questionário referente às disciplinas ofertadas no curso de 

especialização, em EaD. 

 
 

GRÁFICO 9 – Disciplinas ofertadas no curso de espec ialização 



 

Fonte: dados de pesquisa 
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importância do Curso de Especialização na complementação de sua formação 

continuada ao se apropriarem de estudos Filosóficos, Psicológicos, Históricos e 

Políticos. 

A respeito da formação de professores, para atuarem na EaD, Belloni (1999, 

2001) entende que os desafios desta modalidade educativa encontram-se no 

processo de transformação da atuação do professor. Considere-se que os aspectos 

tecnológicos, econômicos e pedagógicos relacionados a EaD promovem uma 

transição da sala de aula tradicional e presencial para a sala de aula não presencial, 

mediada por computadores conectados via Internet.  

Como outras tecnologias empregadas em comunicação, as TIC na educação 

tendem a buscar integração e não a substituição das formas presenciais. Assim, a 

EaD guarda contribuições da educação presencial. 

De todo modo, segundo Belloni (1999), a interatividade no contato com 

bancos de dados e a interação com outros estudantes, proporcionada pela 

navegação nas redes, pode permitir um novo modo de educação. Só que isso vai 

depender muito da pedagogia de base que inspira e orienta as atividades, pois; 

 
 

o uso destas TIC pode também ocorrer de forma mecânica, nada 
inovadora, interativa, mas não reflexiva, submetida a uma lógica de 
estímulo/resposta, na qual o programa é quem conduz a ação ou a 
aprendizagem (BELLONI, 1999, p.73). 

 
 
De acordo com a autora, a inovação está muito mais nas metodologias e 

estratégias de ensino do que nas tecnologias propriamente ditas, e conclui que a 

integração das TIC na educação já não é uma opção; 

 
 

o que exigirá dos sistemas educacionais grandes esforços de 
imaginação pedagógica e um volume considerável de investimentos 
financeiros (…) sua utilização educativa se integra numa nova 
concepção da tecnologia educacional, agora concebida como 
comunicação educacional (BELLONI, 1999, p.104). 

 
 

Também, torna-se imprescindível que o aluno passe a ser o centro da ação 

educativa. O conhecimento é o elemento essencial para o entendimento das 

transformações ocorridas no trabalho de tutoria. A utilização do computador facilita o 

controle da produção e do trabalho, assim como, a organização dos arquivos pelo 



 

acúmulo de funções, e o número de estudantes presencial e on

Internet para tirar dúvidas sobre as atividades. 

 

 

3.3.2. Disciplinas que Auxiliam no Desempenho Profissional

 

 

Além das disciplinas de fundamentos elencadas 

cursistas, perguntou-se aos entrevistados quais outras disciplinas que poderiam 

auxiliar no desempenho de professor tutor em EaD.

As respostas possibilitaram organizar 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 – Disciplinas que podem auxiliar no des
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em EaD. Ao elencarem Pesquisa e Prática Tutoriais em EaD, 28,58% dos 

professores cursistas sinalizam a necessidade de se informarem mais sobre esses 

conhecimentos. 

Já a disciplina Utilização das Ferramentas, chat, fórum foram da preferência 

de 14,29% dos cursistas, e a disciplina de Didática (como ensinar na EaD) de 

preferência de 14, 29%, assim como, as Disciplinas Formadoras em EaD, com a 

preferência de 14,29%, dos professores cursistas. 

Entretanto, 28,58% dos professores cursistas não manifestaram preferência, 

quanto às disciplinas ofertadas no curso.  

Num contínuo, tem-se que no primeiro momento os professores elegeram as 

disciplinas de Fundamentos como relevantes na formação continuada para a sua 

atuação para o trabalho na educação a distancia. Em seguida, entendem como 

necessários estudos sobre a Pesquisa e Práticas Tutoriais em EaD. 

Há, então, uma percepção de que Pesquisa e as Práticas Tutoriais são de 

maior valor para a formação dos professores tutores, significa que os cursistas 

sentem necessidade de se educarem nas práticas de tutoria. Entende-se que pode 

haver aqui a percepção da separação e mesmo cisão entre os Fundamentos e as 

Práticas.  

Belloni entende que (1999, p.92) a formação de professores precisa 

contemplar as três dimensões: pedagógica, tecnologia e didática. 

Neste sentido, Belloni recomenda;  

 
 

que a formação de professores venha a atender a necessidades de 
atualização em três grandes dimensões: pedagógica, tecnológica e 
didática. A dimensão pedagógica se refere às atividades de 
orientação, aconselhamento e tutoria e inclui o domínio de 
conhecimentos relativos aos processos de aprendizagem e oriundos 
da psicologia, ciências cognitivas e ciências humanas. A dimensão 
tecnológica envolve as relações entre tecnologia e educação, desde 
a utilização adequada dos meios técnicos disponíveis até a produção 
de materiais pedagógicos utilizando estes meios. A dimensão 
didática se refere ao conhecimento do professor sobre sua disciplina 
específica, envolvendo também a necessidade de constante 
atualização. 

 
 
A dimensão pedagógica se refere às atividades de orientação, 

aconselhamento e tutoria e inclui o domínio de conhecimentos relativos aos 

processos de aprendizagem e oriundos da psicologia, ciências cognitivas e ciências 
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humanas. A dimensão tecnológica envolve as relações entre tecnologia e educação, 

desde a utilização adequada dos meios técnicos disponíveis até a produção de 

materiais pedagógicos utilizando estes meios. A dimensão didática se refere ao 

conhecimento do professor sobre sua disciplina específica, envolvendo também a 

necessidade de constante atualização. Neste tema, ainda há que considerar, de 

acordo com Vieira Pinto (1979, p.21) que “o conhecimento resulta sempre da 

existência do ser vivo no mundo”. 

O desempenho do professor tutor em EaD implica a construção de uma 

parceria com os estudantes no processo de construção do conhecimento, isto é, em 

atividades de pesquisa e na busca da inovação pedagógica (BELLONI, 2001).  

Belloni (2001, p.79) comenta sobre a função do professor, em EaD; 

 
 

(...) em EaD, assim como na aprendizagem aberta e autônoma da 
educação do futuro, o professor deverá tornar-se parceiro dos 
estudantes no processo de construção do conhecimento, isto é, em 
atividades de pesquisa e na busca da inovação pedagógica. 

 
 
A organização e sistematização do conhecimento, na formação de 

professores, contribuem para a superação do senso comum e promove a 

oportunidade de rever, refletir e retomar temas com o objetivo de um bom trabalho 

docente. 

Hannah Arendt (1979, p.239) faz algumas considerações sobre a educação e 

o trabalho do educador para o significado do mundo e o esforço do ser humano na 

construção de uma estrutura material e de uma cultura, cuja transmissão prepara o 

sujeito para preservar ou transformar o espaço em que habita, quando diz que: 

 
 

(...) a qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser 
capaz de instruir os outros acerca deste, porém sua autoridade se 
assenta na responsabilidade que ele assume por este mundo. 
 
 

Esta finalidade do trabalho docente exige, certamente, a formação inicial e 

continuada com base em estudos curriculares. 

Por outro lado, e, conforme Levy (2001) afirma, a utilização das tecnologias 

digitais e das redes de comunicação interativas amplia e possibilita um novo 

significado na relação com o saber. A capacidade cognitiva do ser humano 
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(memória, imaginação, percepção), se redefine com a constante utilização das 

tecnologias como suporte digital, assim como a colaboração coletiva na divisão do 

trabalho. 

A educação na Cibercultura está baseada em características que dizem 

respeito às mudanças na relação com o saber, explica Levy (1999); 

 
 

Qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas da educação e de 
formação na cibercultura deve ser fundada em uma análise prévia da 
mutação contemporânea da relação com o saber. Em relação a isso, 
a primeira constatação diz respeito à velocidade de surgimento de 
renovação dos saberes e savoir faire. Pela primeira vez na história 
da humanidade, a maioria das competências adquiridas por uma 
pessoa no início do seu percurso profissional estará obsoletas no fim 
de sua carreira. A segunda constatação, fortemente ligada à primeira, 
diz respeito à nova natureza do trabalho, cuja parte da transação de 
conhecimento não para de crescer. Trabalhar quer dizer, cada vez 
mais, aprender, transmitir saberes e produzir conhecimentos. 
Terceira constatação: o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais 
que amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções 
cognitivas humanas: memória (banco de dados, hiperdocumentos, 
arquivos digitais de todos os tipos), imaginação (simulações), 
percepção (sensores digitais, realidades virtuais), raciocínios 
(inteligência artificial, modelização de fenômenos complexos). Essas 
tecnologias intelectuais favorecem novas formas de acesso à 
informação e novos estilos de raciocínio e de conhecimento (1999, 
p.157). 

 
 
Hannah Arendt (2010, p.110), afirma que o educador que domina os 

conteúdos é responsável e compreende a sociedade em que se insere. E também 

está preparado para a transformação consciente da realidade. 

Segundo Gatti (2009), o trabalho do professor; 

 
 

Além da importância econômica, o trabalho dos professores também 
tem papel central do ponto de vista político e cultural. O ensino 
escolar há mais de dois séculos constitui a forma dominante de 
socialização e de formação nas sociedades modernas e continua se 
expandindo (GATTI, 2009, p.15). 

 
 
A formação de professor, nesse sentido, não se  resume ao seu tempo de 

faculdade e, muito menos, ao domínio de um conjunto básico de técnicas-

pedagógicas, mas precisa estar ancorado numa concepção de mundo em que a 

permanência e a mudança se completem, em que passado e presente se 
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encontrem, conforme Gonçalves Neto (2010, p.110).  

A EaD é uma modalidade de ensino que pode facilitar o acesso à educação, 

pode promover a socialização do conhecimento.  

 

 

3.3.3. O Trabalho em EaD  

 

 

Na EaD, o intercâmbio ou interação entre professor e aluno é facilitada pelos 

meios de comunicação. 

O trabalho de ensino em EaD precisa se organizar de forma a atender as 

necessidades de atualização nas dimensões pedagógica, de conteúdo específico, 

tecnológica e didática, na perspectiva de desenvolver uma prática reflexiva e 

construtiva (BELLONI, 1999). 

A complexidade no processo de ensino-aprendizagem na modalidade a 

distância, face à grande divisão de trabalho, reside na interação entre professores 

conteudistas, professor tutores, estudantes e as ferramentas tecnológicas 

Os dados coletados referentes às disciplinas de atuação dos entrevistados 

possibilitaram elaborar o gráfico que segue: 

 

 

GRÁFICO 11 – Disciplina em que atua como professor tutor  
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Belloni (1999, p.84) agrupa as funções docentes em três grandes grupos:

 
 

O primeiro é responsável pela concepção e realização do curso e 
materiais; o segundo assegura o planejamento e organização da 
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avaliação); e o terceiro responsabiliza
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Os conhecimentos que formam a base da docência na modalidade presencial 

da educação também são necessár
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passa, necessariamente, por conhecimentos de Filosofia da Educação, Política 

Educacional, Sociologia, Psicologia do Desenvolvimento e da Educação, pelo 

domínio de questões do ensino como avaliação, currículo, além de outros aspectos. 

E envolve também um conjunto de capacidades técnicas indispensáveis ao exercício 

da função docente e que devem ser adquiridas, aperfeiçoadas, atualizadas e 

recriadas. 

Já o conhecimento adquirido com a experiência é valorizado por Tardif (2002, 

p. 39), pois, o professor “deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, 

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

pedagogia e desenvolver um conhecimento prático baseado em sua experiência 

cotidiana com os alunos”. 

Entretanto, de acordo com Kenski (1998), os conhecimentos específicos são 

necessários para o trabalho da docência, na EaD. Também, a prática na EaD é 

muito considerada relevante para investigação do presente estudo, que enfoca, a 

formação do professor tutor para atuar, em EaD e se expressa na prática 

efetivamente docente. 

O trabalho do professor tutor reside na inter-relação do objetivo geral do 

curso, com as disciplinas específicas, os objetivos pedagógicos, técnicos e didáticos. 

O desenvolvimento profissional docente em EaD envolve a construção de 

conhecimentos acadêmicos e a construção de relações interpessoais, além da 

competência em sua área de conhecimento, da dimensão técnica, pedagógica e 

didática da docência. É considerado uma arte saber trabalhar em coletivos onde 

ocorre a integração da construção de conhecimentos pessoais, específicos e gerais, 

conhecimentos adquiridos na busca de autonomia formativa, no aprimoramento 

pessoal do seu trabalho de educador. 

Belloni (1992) define a aprendizagem autônoma como um processo de ensino 

e aprendizagem centrado no estudante, e diz ainda que o professor deva assumir-se 

como recurso deste aprendente.  

 
 

Belloni (1992, p.32), define aprendizagem autônoma como um 
processo de ensino e aprendizagem centrada no aprendente, e diz 
ainda que o professor deva assumir-se como recurso deste 
aprendente.  

 
 
Esse aspecto é proposto para professores que certamente estão assumindo 
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compromisso com a docência e a instituição que trabalham. Um compromisso 

flexível, dinâmico, participativo e humano, no sentido de que o seu papel de 

professor tutor esteja relacionado com a avaliação crítica e transformadora da 

educação. 

O fato de saber como utilizar o tempo como recurso de ensinar e aprender 

para atingir os objetivos do curso, junto ao material didático que propõe atividades e 

o desenvolvimento de estratégias e habilidades no processo de aprendizagem e 

construção do saber, para si mesmo e para o seu estudante é tido como importante 

no trabalho de EaD. 

Belloni (2003) conclui que as mudanças ocorridas na educação são relativas 

à produção de conhecimento e são reflexo da transformação do padrão econômico, 

que se evidencia na expansão da oferta de EaD, posto que dizem respeito tanto às 

estratégias desenvolvidas na EaD, como à organização do trabalho acadêmico e à 

produção de materiais pedagógicos. 

Na visão de Belloni (1999), o desafio do trabalho, na formação docente para a 

EaD está atrelado ao desenvolvimento da capacidade física, intelectual e emocional, 

no processo de aprendizagem e na construção do saber, também do processo 

educativo centrado no aluno. Assim, registra: 

 
 

Um primeiro caminho extremamente importante a operacionalizar em 
qualquer experiência de EAD é a ênfase na interação entre os 
estudantes e professores e dos estudantes entre eles; e criação de 
estruturas de apoio pedagógico e didático ao estudante (tutoria, 
aconselhamento, plantão de respostas a dúvidas, monitoria para o 
uso de tecnologias etc..). Estas estruturas são especialmente 
importantes em um país como o Brasil, onde os níveis de cultura 
geral e de escolaridade são, de modo geral, pouco elevados, e onde 
a escola não instrumentaliza os jovens para o exercício da 
autoaprendizagem (Belloni, 1999, p. 102 e 103).  

 
 
Porém, a preocupação não paira somente sobre a formação do docente para 

saber lidar com as inovações tecnológicas e organizacionais, mas também inclui o 

problema do financiamento, controle e gestão da educação. 

O desenvolvimento profissional se constrói com conhecimentos adquiridos ao 

longo do tempo, na realidade cultural e na articulação entre o sentido pessoal e 

profissional com a valorização das experiências e os saberes adquiridos.  

Conforme Pimenta (1999, p. 18), a formação de professores 
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é um processo de construção do sujeito historicamente situado, 
sendo esta construída a partir da significação social da profissão; da 
revisão constante e das tradições. Podendo ainda ser construída 
pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor conferem 
a atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu 
modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 
representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do 
sentido que tem em sua vida a ser professor (PIMENTA, 1999. p.18). 

 
 

Este processo carrega a esperança de mudanças significativas exigidas pela  

EaD, no entender dos professore tutores que participarem do Curso de 

Especialização, visando a construção e a visão de um novo conhecimento 

acadêmico que conta com saberes sistematizados.  

Assim, 

 
 

o princípio de educação pela ciência e para a ciência destaca-se no 
processo educacional centrado no próprio progresso do indivíduo e 
na Universidade. Comunidade de indivíduos na busca da verdade, a 
educação funciona num processo de cooperação para 
autoeducação, resultando num relacionamento de horizontalidade 
onde o professor não existe para o aluno, mas ambos para a ciência 
(ANASTASIOU, 1998, p.117) 

 
 
Este o processo a ser efetivado pode contribuir para a constituição de uma 

nova escola, um ensino- aprendizagem crítico.  

Na EaD, mobilidade, competência, qualificação e capacidade de gerir 

situações de grupo, de se adaptar a situações novas e ter agilidade e desenvoltura 

sempre pronta a aprender é considerada importante para formação e trabalho de 

professores. A EaD com as TIC por ser uma modalidade de ensino que tende a se 

expandir no Brasil, pode proporcionar busca por inovação e qualidade do ensino. É 

importante ter conhecimentos sobre a EaD para identificar os fatores que precisam 

ser melhorados. Ser tutor implica compreender a complexidade da formação 

docente no atual contexto. 

 

 

3.3.4. Sugestões apresentadas pelos professores cursistas  

 

 



 

Na percepção dos professores cursistas foram apontados alguns requisitos 

para a formação de professores em EaD, como: formação em EaD, habilidades para 

lidar com os alunos, autonomia e capacidade de inovação e busca de novos 

saberes. 

Assim, a utilização das T

desenvolvimento das habilidades, expectativas, interesses, potencialidades e a 

condição de aprender. 

Observe-se a percepção dos cursistas quanto a este tema.
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ao questionário apontaram as seguintes sugestões como importantes para serem 

alcançadas numa formação em EaD. Em ordem crescente, tem-se que 42,85% 

esperavam alcançar domínio de conhecimento em EaD. Na sequência, 28,57% dos 

docentes apontara habilidades para lidarem com os alunos, na EaD. Já, 14,29% 

salientaram que a importância de uma formação para a inovação e novos saberes e 

somente 14,29% sugerem uma para motivação e autonomia. 

Tudo indica que as sugestões dos cursistas, para uma formação em EaD, 

correspondem ao que é repetidamente posto pelos discursos sobre EaD: 

habilidades, conhecer os procedimentos para lidar com as TIC e autonomia. 

Sob a ótica de Anastasiou (1998), o desafio maior do professor é a formação 

necessária ao trabalho. Ou seja, neste caso ter o professor aperfeiçoamento e a 

capacidade para exercer as atividades na EaD que pode contar com a prática de 

pesquisa. 

Quanto à importância da pesquisa para a formação de professores, recorre-se 

a Anastasiou (1998, p. 162) ao afirmar que:  

 
 

Ao pesquisar o professor se torna aprendiz, constrói o conhecimento, 
vive a alegria, o prazer deste processo. Com a disposição de 
aprendiz é que se propôs essa pesquisa no sentido de poder ver a 
rotina transformada, a curiosidade constante por parte de professor e 
aluno, parcerias na construção do conhecimento e o respeito à 
diversidade em sala de aula na Educação Superior.  

 
 
Essa formação realiza-se na Universidade, entendida por Pimenta e 

Anastasiou (2002, p. 161-162).  

 
 

como instituição educativa cuja finalidade é o permanente exercício 
da crítica, que se sustenta no ensino, na pesquisa e na extensão. Ou 
seja, na produção do conhecimento por meio da problematizarão dos 
conhecimentos historicamente produzidos, de seus resultados na 
construção da sociedade humana e das novas demandas e desafios 
que ela apresenta. 

 
 

Pode se considerar que seja na EaD, seja na educação presencial, a 

aquisição do conhecimento científico para Pimenta e Anastasiou (2005), procura 

construir o sentido e o significado da compreensão do ato pedagógico; 

Daqui decorre que 



92 
 

 
 

(...) Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, 
pedagógicos, educacionais, sensibilidade, indagação teórica e 
criatividade para encarar as situações ambíguas, incertas, 
conflituosas e, por vezes, violentas, presentes nos contextos 
escolares e não escolares. É da natureza da atividade docente 
proceder à mediação reflexiva e crítica entre as 
transformações sociais concretas e a formação humana dos 
alunos, questionando os modos de pensar, sentir, agir e de 
produzir e distribuir conhecimentos (Severino e Pimenta apud 
Pimenta e Anastasiou, 2005). 

 
 
Os professores que concluem a graduação e retornam ao processo de 

formação continuada geram por si mesmos a possibilidade de novas oportunidades 

de trabalho, avanços na carreira profissional, e agregam maior valor e diferencial em 

seu trabalho. O conhecimento é constituído por meio do contexto histórico, social e 

cultural, vivenciado e transformado em saberes da prática. 

 

 

3.3.5 Percepções e Significados Atribuídos pelos Professores Cursistas à sua 
Formação.  

 

 

Após análise das características dos cursistas, da formação prévia ao curso, 

experiência em EaD das expectativas dos cursistas para frequentarem o Curso de 

Especialização em estudo, valor atribuído às disciplinas que fizeram, procede-se 

agora análise das percepções sobre o que foi mais importante na formação para  

trabalharem com EaD. 

Veja-se o gráfico que segue: 

 

 

 

GRÁFICO 13 – Significados atribuídos à formação  



 

Fonte: dados de pesquisa 

 

 

A leitura do gráfico possibilita dizer que 42,87% 

percepção de que o curso realizado tem mais valor, para a sua formação, que a 

experiência, a formação prévia ao Curso em pauta e a que advém da leitura, uma 

vez que, do total dos cursistas somente 28,58% atribuem valor ao saber oriundo 

experiência pessoal e profissional; 14,29% ao oriundo da formação docente e 

finalmente 14,29% aos saberes que vêm da leitura.

Ou seja: os cursistas atribuíram ao Curso de Tutoria grande significado para a 

sua formação de professores tutores em EaD. Será

finalidades da Instituição que lhe ofertou o Curso e trabalho e que remete a 

questionamentos sobre a formação inicial e o valor atribuído à formação em 

exercício, tão valorizada em discursos e teses sobre a importância dos 

conhecimentos tácitos, da formação na prática e pela prática, como visto neste 

texto? 

Mas, 42,87% não chega

que do total dos entrevistados 57,13% atribuíram significado ao conjunto da 

formação inicial, à experiência colhida na prática e às leituras.

A fenomenologia orienta que todas as percepções são situadas no tempo, que 

a percepção é “a consciência dos entes que estão no mundo, ou seja, do que é visto 
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A leitura do gráfico possibilita dizer que 42,87% dos cursistas têm a 

percepção de que o curso realizado tem mais valor, para a sua formação, que a 

experiência, a formação prévia ao Curso em pauta e a que advém da leitura, uma 

vez que, do total dos cursistas somente 28,58% atribuem valor ao saber oriundo 

experiência pessoal e profissional; 14,29% ao oriundo da formação docente e 

finalmente 14,29% aos saberes que vêm da leitura. 

Ou seja: os cursistas atribuíram ao Curso de Tutoria grande significado para a 

sua formação de professores tutores em EaD. Será esta percepção um ajuste às 

finalidades da Instituição que lhe ofertou o Curso e trabalho e que remete a 

questionamentos sobre a formação inicial e o valor atribuído à formação em 

exercício, tão valorizada em discursos e teses sobre a importância dos 

ecimentos tácitos, da formação na prática e pela prática, como visto neste 

Mas, 42,87% não chegam a ser metade do total. A este respeito, destaque

que do total dos entrevistados 57,13% atribuíram significado ao conjunto da 

eriência colhida na prática e às leituras. 
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ouvido ou sentido por um sujeito” no seu contexto histórico e do lugar de onde fala. 

Pesquisadora e pesquisados falam de lugares inseridos no tempo histórico de 

expansão da Educação a Distância com todos os desafios e limites inerente a essa 

prática social. Aos professores, conforme Arendt, anteriormente citada, cabe instruir 

os outros acerca do mundo, porém sua autoridade se assenta na responsabilidade 

que eles assumem por este mundo, portanto, teoria e prática constituindo uma 

totalidade. Mas, é necessário que se diga: as políticas de formação de professores, 

apresentadas no capítulo II, desta dissertação, têm-se orientado, no Brasil, pelos 

ditames dos Organismos Mundiais e, assim, concorrido para uma formação pouco 

condizente como o sentido que Arendt atribui à formação e trabalho docente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Este estudo sobre a formação do professor para o trabalho em EaD por meio 

de pesquisa realizada com professores de ensino superior que fizeram o Curso 

“Formação de Docentes e de Orientadores Acadêmicos (professores-tutores) em 

EaD” ministrado por uma Instituição de Ensino Superior (IES), sediada no município 

de Curitiba, Paraná, ofertado em janeiro do ano de 2010.  

Tendo como ancoramento o estudo sobre pesquisa em educação realizado 

na Introdução, a fenomenologia como pressuposto teórico e metodológico estudada 

no capítulo I e as políticas de educação a distância e a formação do professor tutor 

para o Ensino Superior, apresentadas no capítulo II, procedeu-se ao tabulamento 

dos dados coletados com um questionário apresentado ao um universo de 

professores que fizeram o Curso de Especialização do professor tutor em EaD. 

A análise dos dados feita no capítulo III possibilitou fazer três núcleos: o 1°. 

Intitulado: características dos entrevistados, que possibilita a apreciação constitutiva 

dos docentes; o 2º. Núcleo foi intitulado de formação prévia dos entrevistados; e o 

3º. formação de professores tutores: percepções e sentidos. 

O estudo possibilita as seguintes considerações finais: 1. a maioria dos 

cursistas são professoras, a maioria está na faixa etária dos 30 a 41 anos; 2. a 

maioria não tem formação inicial e continuada em ciências da educação e EaD, 

apenas formação em campos específicos do conhecimento, como: em 

Administração Geral, Análise de Sistemas, em Secretariado Trilíngue, e Tecnólogo e 

Processamento de Dados; 3. a maioria dos professores expressou a sua percepção 

de que as disciplinas de Fundamentos e depois e Pesquisa Prática Tutoriais foram 

importantes para a sua formação em EaD. 4. a maioria dos professores que 

responderam ao questionário, nesse contínuo das trajetórias formativas, tem a 

percepção de que o Curso de Especialização foi mais importante que a formação 

inicial, a experiência adquirida na prática e nas leituras, consideradas isoladamente, 

para o trabalho na educação a distância. 

Mas, ao se considerar estes três processos de formação num bloco, ainda 

superam o valor do significado do Curso para os professores que responderam o 

questionário, ainda que seja possível perceber a opção dos professores pelas 

disciplinas de Fundamentos intuírem um sentido crítico da formação no Curso de 
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Especialização. Estes estudos foram feitos para colaborarem com a elucidação da 

problemática, qual seja: se a formação de professores concorria para um ensino- 

aprendizagem crítico. A este respeito, os resultados do estudo sugerem 

ambiguidade, pois, ora os entrevistados fizeram opção pelas disciplinas de 

fundamentos, ora pela prática o que possibilita considerar que os entrevistados têm 

percepção da formação cindida entre teoria e prática.  

Por fim, diga-se: tem se cumprido no Brasil uma política de formação de 

professores fortemente orientada pelos Organismos Mundiais e a inserção do país 

na divisão social do trabalho no mundo conforme explicitado no capítulo II desta 

dissertação. As percepções dos professores são visões da sua formação e como já 

dito nesta dissertação para a fenomenologia nada é objetivo, antes de ter sido 

subjetivo, ou seja, é a subjetividade que permite alcançar graus de objetividade. De 

todo o modo, é relevante lembrar o sentido que Hannah Arendt (2010, p.110) dá a 

este tema da formação: que se trata ao mesmo tempo de domínio de conteúdos e 

de transformação do mundo.  

Encerra-se este trabalho, apontando que novas pesquisas, entre outras se 

abrem a partir do atual estágio do estudo: 1. a formação inicial  de quem trabalha na 

EaD é predominantemente em área específicas  e não em educação? 2. a expansão 

do Ensino Superior a classe sociais populares acarretará presença maior de 

educação de professores no ensino Superior? 3. que formação garante o bom 

trabalho do professor em EaD?  
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ANEXO I – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Curitiba, 14 de fevereiro de 2011. 

 

 

Prezado (a) professor (a) 

 

 

Esta pesquisa é parte fundamental da dissertação de Mestrado, intitulada: Formação do 

professor-tutor para a educação à distância, em processo, no Programa de Mestrado e Doutorado em 

Educação na Universidade Tuiuti do Paraná, Linha de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão da 

Educação. 

Salientamos: apesar de este trabalho ter um valor importante para a formação pessoal da 

pesquisadora, não se trata apenas de um ganho individual, mas sim, também, uma possibilidade de 

contribuir com as políticas públicas em educação, nomeadamente de educação e formação para a 

educação a distancia, tendo em vista uma gestão democrática da educação de maneira a se melhorar as 

condições de trabalho de todos os professores-tutores mediante o desenvolvimento de teorias e 

práticas melhores e mais adequadas à realidade do trabalho, no ensino a distancia. 

Pesquisas de mestrado, sobretudo em educação, como neste caso facilitam que novas ideias 

sejam transformadas em políticas públicas; afinal, são validadas por uma Universidade que é 

reconhecida pela Capes, órgão governamental mais importante e responsável pela divulgação de 

pesquisas e aperfeiçoamento do ensino superior no Brasil, cujas publicações são consultadas e 

discutidas pelos principais entes representativos do meio educacional, ou seja: este trabalho e a sua 

contribuição poderão favorecer o desenvolvimento de políticas públicas que tanto desejamos para o 

amanhã.  

Nosso entendimento é de que é possível melhorar e aperfeiçoar a gestão da educação e a 

formação do professor-tutor, as discussões e a aplicabilidade real das políticas públicas existentes no 

país. Por isso, peço sua contribuição respondendo ao questionário em anexo. O objetivo é 

compreender até onde as políticas públicas de gestão da educação e a formação tem impactado o seu 

trabalho de professor, principalmente em relação ao uso do espaço e tempo no desempenho de suas 

funções e quanto isso tem influenciado na qualidade de vida e no conforto do seu trabalho.  
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No texto da dissertação, apresentaremos contribuições da educação e formação na EaD, 

enquanto possibilidades para a melhoria das condições do trabalho dos professores-tutores. Essas 

contribuições, em sua maioria, dependerão da implantação de programas de políticas públicas, com o 

incentivo do MEC, na Instituição (IES), na adequação de equipe de trabalho, e na contribuição crítica 

do docente para que se realizem as mudanças educacionais. 

Para tanto, sua sinceridade contribuirá para retratar fielmente as condições de trabalho, às 

quais está submetido diariamente. Por isso, assumimos o compromisso de não identificar nem a escola 

e nem o professor que participará da pesquisa, apenas a região de estudo (Capital do Paraná) para que 

desta forma, as suas respostas não sejam utilizadas para outras finalidades que não a desta pesquisa em 

educação. E também para que não exista nenhum tipo de prejuízo profissional ou moral para seu 

participante. 

Eu, Marli Turetti Rabelo Andrade, mestranda responsável pela pesquisa, junto com minha 

orientadora, Prof.ª  Drª. Maria de Fátima Pereira, representando o Programa de Mestrado e Doutorado 

em Educação da Universidade Tuiuti do Paraná, agradecemos desde já sua preciosa contribuição. 

O prazo para devolução do arquivo com as suas respostas será até o dia 18 de fevereiro de 

2011 no e-mail: marlituretti@gmail.com. Para responder as questões, siga as instruções contidas no 

próprio questionário. 

Caso não queira participar da pesquisa (o que é seu direito), por gentileza escreva o motivo 

abaixo e reenvie o arquivo à pesquisadora. Agradecemos sua atenção desde já. 

 

Não desejo participar da pesquisa porque: 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES TUTORES : 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Sexo 
(   ) Feminino; 
(   ) Masculino. 
 
1.2 Faixa Etária 
(  ) 21 a 30 anos; 
(  ) 31 a 40 anos;  
(  ) 41 a 50 anos;  
(  ) 51 a 60 anos; 
(  ) Acima de 60 anos.  
 
1.3  Formação:  
(  ) Graduação - 
Curso:_____________________________________________________ 
(  ) Especialização - 
Curso:_____________________________________________________ 
(  ) Mestrado - 
Área:______________________________________________________ 
(  ) Doutorado - 
Área:______________________________________________________ 
(  ) Outros:__________________________________________________ 
1.4  Atuação Profissional:  
 
a) Há quanto tempo atua no magistério?  
( ) menos de 5 anos;  
( ) 6  a  9  a n o s ;  
( ) 10 a 14 anos;  
( ) 15 a 20 anos;  
( ) 21 a 25 anos;  
( ) 26 a 30 anos;  
( ) mais  de 30 anos.  
 
b) Carga horária de trabalho semanal como professor tutor 
 (  ) Menos de 20 horas; 
 (  ) De 20 a 29 horas ; 
(  ) De 30 a 40 horas;  
(  ) Acima de 40 horas; 
 
c) Há quanto tempo atua como professor tutor? 
( ) menos de 5 anos;  
( ) 6 a 9 a n o s;  
( ) 10 a 14 anos;  
( ) mais de 15 anos.  
 
d) Experiência anterior com EAD: ( ..) Não (... ) Sim 
Caso positivo, quanto tempo? 
___________________________________________________________ 
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Tipo de experiência anterior em EAD: 
___________________________________________________________ 
 
e) Disciplina (s) em que atua como tutor presencial: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA DO PROFESSOR TUTOR 

1.  Para atuar como professor-tutor, você realizou um curso de 
(    ) capacitação; 
(    ) aperfeiçoamento; 
(    ) extensão; 
(    ) especialização; 
(    ) Outros: _________________________________________________ 
 

3. Qual a modalidade do curso de formação para professor-tutor que você realizou: 

(    ) presencial (    ) educação a distância (    ) misto 

4. Quanto tempo durou o curso? 

__________________________________________________________________ 

 

5.  O que se ensinou de Educação Geral?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. O que se ensinou de EaD? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7. Que autores subsidiaram esta formação? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8. Que disciplinas foram ofertadas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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9. Enumere o grau de importância (ordem crescente), em um curso de formação de 
professor tutor, qual dessas disciplinas proporciona maior embasamento para o 
exercício da profissão: 
 
(    ) Teorias da aprendizagem. 
(    )  Fundamentos, políticas e legislação em EaD. 
(    )  Formação Docente. 
(    )  Metodologia e produção de material didático em EaD. 
(    ) Tecnologia da informação e comunicação. 
(    ) Metodologia da pesquisa em educação 
(    ) Sistema de avaliação em EaD.  
(    ) Outra(s). Qual (is) ? ______________________________________________ 
 
10. Além das disciplinas elencadas acima, em sua opinião, quais outras devem ser 
ofertadas para auxiliar no desempenho de sua atuação como tutor em EaD? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

11. Quais as competências requeridas para se frequentar um curso de orientador 
acadêmico (tutor)? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
12 - Identifique, numerando de 1 a 5 (5 mais importante e 1 menos importante) em 
grau de importância, os saberes que são mais usualmente utilizados por você na 
realização do trabalho de tutoria e imprescindíveis em um curso de formação de 
professor-tutor: Justificar suas escolhas 
 
(  ) saber pessoal adquirido ao longo da vida; 
(  ) Saber oriundo da formação profissional para a docência; 
(  ) Saber oriundo de leituras de periódicos e livros usados no seu trabalho; 
(  ) Saber oriundo de sua experiência na profissão, na sala de aula, na escola; 
(  ) Saber oriundo das capacitações para a função de tutor. 

 

13. Professor, se quiser utilize o espaço abaixo para apresentar sugestões: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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MARLI TURETTI RABELO ANDRADE  
 
CONTATO: 
 
E-MAIL: marlituretti@gmail.com   
 
TELEFONES: 
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