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Resumo: esta pesquisa focaliza o contexto da socialização profissional do professor tutor e 

implicações para seus saberes e práticas no ensino superior a distância. Tem por objetivo 

reunir elementos que explicitem as características e condições do trabalho de professores 

tutores atuantes como formadores em Curso de Pedagogia a distância. Trata-se de pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo (questionários eletrônicos com 18 professores tutores e 

entrevista online com 01 coordenador de curso de 02 instituições públicas de ensino superior 

a distância), tomando como fontes de apoio teórico autores da Sociologia da Educação, 

estudiosos das relações docência/identidade profissional: Tardif e Raymond, Borges, Pimenta, 

Gauthier, Nóvoa (saberes docentes); Mill (polidocência na modalidade a distância); Shulman 

(conhecimentos profissionais de base para o exercício da docência); Marcelo Garcia, Vaillant, 

Tardif e Lessard (desenvolvimento e inserção profissional e trabalho docente); Berger & 

Luckmann e Dubar (socialização e identidade profissional docente). Os dados coletados 

foram organizados em quadros, figuras e tabelas, respondendo às perguntas norteadoras da 

pesquisa: Que dizem as pesquisas sobre saberes e trabalho do professor tutor? O que orienta a 

legislação sobre educação a distância e professores tutores no Brasil? Como os documentos 

das instituições pesquisadas definem e organizam a atuação do professor tutor? Quem são e 

em que condições trabalham esses tutores? Como expressam seus saberes docentes e 

caracterizam sua atuação? Os resultados obtidos confirmaram em parte as hipóteses 

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

análise da atuação do professor tutor EaD versus atuação do professor da modalidade 

presencial e à precarização do trabalho professor tutor, reconhecido como tutor e não como 

professor; b) a legislação brasileira tem sido contraditória em relação ao lugar do professor 

tutor na EaD, mantendo a hierarquização da docência nessa modalidade de ensino; c) a 

atuação e as condições de trabalho dos professores tutores são influenciadas pela ação desses 

atores, que se movimentam e modificam seus ambientes; e d) na EAD a docência é definida 

pelo uso da tecnologia, quase sempre reduzida ao uso do computador.  

 

Palavras-chave: Educação a Distância/EAD; Curso de Pedagogia; Saberes e práticas 

docentes do professor tutor. 

 

 

Introdução 

 

A pesquisa aqui relatada diz respeito aos aspectos específicos relacionados aos saberes 

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

distância. Analisar as questões relativas ao contexto de inserção profissional e as condições de 
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trabalho desses professores tutores, na perspectiva da construção desses dois processos, 

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

campo de estudos. 

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

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

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

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

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

governamental? Não obstante, seria o professor tutor uma mão de obra barata e 

potencialmente lucrativa, dado o número de alunos sob a sua responsabilidade? 

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

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

Considerando o “modelo” mais usualmente desenvolvido nessa modalidade de 

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

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

recomendado como “modelo” pelo MEC. 

 

1. Marco Teórico 

 

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

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

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

aprendizagem no magistério, eles permitem o entendimento de como isto determina a 

construção dos saberes profissionais dos professores que atuam no ensino primário e 

secundário. O que contribui para o entendimento do trabalho atribuído e desenvolvido pelo 

professor tutor, bem como por aqueles que participam dessa modalidade de ensino; afinal este 

profissional – o professor, transforma a si mesmo enquanto participante de um contexto 

educacional que indica uma nova faceta docente, que ele próprio ajuda a dar contornos, 

substancialmente na sua atuação, na sua experiência docente, construindo os saberes 

profissionais dos professores tutores que atuam nessa modalidade de ensino. 

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

trabalho são construídos gradativamente durante um período de aprendizagem profissional, 

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

situações de trabalho requerem especificidades que só podem ser adquiridas ao serem 

experienciadas. No que tange às especificidades da docência do professor tutor, estas se 



 

revelam especialmente na atuação, na experiência, na prática docente nesta modalidade, a 

necessária aprendizagem requerida para esta atuação seja substituída por capacitações 

aligeiradas e focadas muito mais no controle do processo educacional, por meio dos registros 

exigidos, muito aquém das necessidades pedagógicas. 

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

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

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

carreira do magistério, como mostra o Quadro 1, a seguir, elaborado pelos autores, 

apresentando os saberes docentes, suas diferentes fontes e formas de integração ao trabalho de 

ensinar e acrescido de mais uma coluna, na qual as formas de integração se referem ao 

trabalho docente realizado pelos tutores no ensino a distância: 

Quadro 1 – Os saberes dos professores, suas fontes e formas de integração à prática 

no ensino presencial (segundo Tardif e Raymond, 2000, p. 215) e no ensino a distancia 
Saberes dos 

professores 

Fontes sociais de 

aquisição 

Integração no trabalho 

docente 

Modos de integração no 

trabalho docente na 

modalidade a distancia 

Saberes pessoais dos 

professores 

Família, ambiente de 

vida, a educação no 
sentido lato etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

Pela história de vida e pela 

socialização primária, mas 
fundamentalmente impactada 
pela socialização secundária 

Saberes provenientes da 

formação escolar 

anterior 

A escola primária e 
secundária, os estudos 
pós-secundários não 
especializados 

Pela formação e pela 
socialização pré-
profissionais 

Pela formação, pela socialização 
pré-profissionais, mas 
fundamentalmente pela 
socialização profissional em que 
foi inserido, ou seja, pelo 

ambiente, pelo contexto 
institucional e pelo modelo de 
EaD no qual atuou ou atua. 

Saberes provenientes da 

formação profissional 

para o magistério 

Os estabelecimentos de 
formação de professores, 
os estágios, os cursos de 
reciclagem etc. 

Pela formação e pela 
socialização profissional nas 
instituições de formação de 
professores 

Pela formação e pela 
socialização profissionais nas 
instituições de formação de 
professores, bem como pela 

formação ou capacitação para o 
trabalho docente em EaD. 

Saberes provenientes 
dos programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho 

Na utilização das 
“ferramentas” dos 
professores: programas, 
livros didáticos, cadernos 
de exercícios, fichas etc. 

Pela utilização das 
“ferramentas” de trabalho, 
sua adaptação às tarefas 

Pela utilização das 
“ferramentas” de trabalho, sua 
adaptação às tarefas, que 
também são impactadas por 
outros profissionais envolvidos 
no processo de EaD, como 

exemplo: os professores autores. 

Saberes de sua própria 

experiência na 

profissão, na sala de 

aula e na escola 

A prática do ofício na 
escola e na sala de aula, a 
experiência dos pares etc.  

Pela prática do trabalho e 
pela socialização 
profissional 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional, 
delineados pelos contextos 
institucionais nos quais tenha 
experienciado sua prática e 
consequentemente onde se deu 

sua socialização profissional. 

Fonte: Tardif e Raymond (2000, p.215), com adaptação ao ensino a distância na última coluna. 

 

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

definir os saberes docentes dos professores tutores na modalidade a distância, com base nas 



 

pesquisas e estudos propostos, acrescentando-se a coluna, no mesmo quadro, intitulada 

“modos de integração no trabalho docente na modalidade a distância”. 

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

algumas considerações: 

 

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

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

modalidade a distância, é possível dizer que existe o acréscimo da socialização 

secundária – pela qual se dá a interiorização de “sub-mundos” institucionais, que se 

ampliam, se modificam no tempo e no espaço e cujas extensões e caráter são, segundo 

Berger y Luckmann (2012), “(...) determinados pela complexidade da divisão do 

trabalho e a concomitante distribuição social do conhecimento”(p. 184-185). O 

trabalho docente na modalidade a distância se revela na integração dos fazeres 

docentes dos próprios pares. E é nessa convivência formadora (ou deformadora, 

dependendo das condições de trabalho e concepção de professor tutor assumida), que 

se integram os saberes desses professores. O reconhecimento da identidade 

profissional do professor, independente da modalidade em que atue, tem como 

pressuposto que esse processo é iniciado na modalidade presencial e irá possibilitar 

uma atuação com mais segurança na modalidade a distância nos modos de integração 

na prática docente; 

 

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

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

pela formação, pela socialização pré-profissionais, mas fundamentalmente pela 

socialização em que está inserido, ou seja, pelo ambiente, pelo contexto institucional e 

pelo modelo de EaD no qual atua. Os Saberes provenientes da formação escolar 

anterior na escola básica, os estudos não especializados irão dar contornos ao 

significado da docência. Serão as “memórias”, ao longo da história de vida e 

escolaridade, daquele que se torna professor. Essas “memórias” irão participar sempre 

das reflexões sobre as experiências vivenciadas;  

 

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

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

são constituídos pela formação e pela socialização profissional nas instituições de 

formação de professores, bem como pela formação ou capacitação para o trabalho 



 

docente em EaD. A socialização profissional será fortemente marcada por cursos 

livres, de extensão e capacitações para a “tutoria”, ainda que não garantam a qualidade 

do trabalho docente, pelas seguintes razões: a) não há consenso na área de Educação 

sobre quem é o professor tutor; b) há diversos modelos de educação a distância no 

Brasil, que influenciam na definição do “lugar” desse profissional – professor tutor, na 

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

 

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

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

modalidade a distância, pela utilização das “ferramentas” de trabalho, sua adaptação às 

tarefas, que também são impactadas por outros profissionais envolvidos no processo 

de EaD. O fazer docente historicamente foi elaborado e vivenciado de forma 

presencial, concreta, embora na forma virtual também seja possível considerar a 

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

importa considerar diferentes formas de aprender, dentre elas na modalidade a 

distância. 

 

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

escola, as Fontes sociais de aquisição e os Modos de integração no trabalho docente na 

modalidade a distância ocorrem pela prática do trabalho e pela socialização 

profissional delineados pelos contextos institucionais nos quais se dá a prática e a 

socialização profissional. A prática do ofício na escola e na sala de aula e a 

experiência dos pares constituem as bases dos saberes provenientes da experiência na 

sala de aula e na escola. A prática docente revela os aprendizados e, especialmente, 

como eles foram integrados pelo professor. Revela o que foi absorvido da formação, a 

identidade do professor, bem como foi e tem sido sua socialização profissional. 

 

Tardif (2012, p.9) distingue os saberes dos professores entre duas bases: a) os saberes 

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

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

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

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

do professor tutor. 

 

2. Metodologia 



 

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

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

conforme publicação do Censo
3
 EaD 2013/2014, e proposto no projeto de pesquisa 

apresentado, para participação no processo seletivo do Doutorado. Posteriormente, com o 

início da pesquisa bibliográfica, foi possível concluir que não seria oportuno considerar 

apenas a cidade de São Paulo, para garantir a diversidade de instituições de ensino a distância 

que coexistem no Brasil. 

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

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

qualidade na modalidade de educação a distância. 

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

a distância, utilizados pelo MEC
4
, são eles: ENADE, o CPC e o CC. 

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

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

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

Geral de Cursos da instituição) e o Conceito Institucional: 

Isto posto, identificou-se como critério para definição da amostra, o ENADE
5
 – Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes: 

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

tem como objetivo aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, 

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

 

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

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

como a possibilidade de poder identificar as instituições melhor avaliadas e, 

consequentemente, os modelos de educação a distância que, aparentemente, estão trazendo 

bons resultados para essa modalidade de educação no país. 

Para a pesquisa de campo o critério de seleção das instituições/cursos a serem 

investigadas foi a permanência com a nota máxima – (5) em pelo menos dois dos exames 

ENADE, resultando na identificação de 08 instituições públicas e 02 instituições particulares. 
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Além disso, foram definidos para as entrevistas e questionários, conforme orienta 

Giovanni (1998), alguns critérios para adequação das questões formuladas: questões abertas, 

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

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

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

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

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

Experiência Profissional; e Parte IV – Saberes Docentes  

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

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

Profissional; e Parte III – Modalidade a Distância. 

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

segundo a avaliação do ENADE, a serem contatadas, embora apenas 02 universidades 

responderam positivamente à participação na pesquisa.  

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

federais, 18 professores tutores que responderam ao questionário online enviado (entre os 61 

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

 

3. Resultados 

 

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

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

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

modalidade a distância ou presencial é a mesma, diferenciando-se apenas na forma de 

apresentar e tratar um conteúdo ou tema, o que comumente é chamado de mediação 

pedagógica do conhecimento, bem como a relação professor aluno, que será facilitada pelas 

ferramentas tecnológicas disponíveis na EaD. Por vezes, este mesmo recurso tecnológico 

também é utilizado na modalidade presencial.  

 No livro Novas tecnologias e mediação pedagógica, a mediação pedagógica significa 

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

motivador da aprendizagem, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus 

objetivos, sendo metaforicamente comparado a uma ponte “rolante” que se coloca entre o 

aprendiz e sua aprendizagem. Sobretudo a forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou 

tema que ajuda o aprendiz a identificar informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, 

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



 

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

conhecimento que se incorpore ao seu mundo intelectual e vivencial, e que o ajude a 

compreender sua realidade humana e social, e mesmo a interferir nela (MASETTO, 2000, p. 

144-145).  

 A perspectiva apresentada pelas pesquisas analisadas nos leva a compreender uma 

relação intrínseca entre saberes docentes e a prática – a experiência. Para Tardif (2012) o 

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

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

os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares” (p. 11), o que amplia o 

reconhecimento dessa relação. 

Outra questão que se destaca é a construção dos saberes docentes dos professores 

tutores ser determinada fundamentalmente por suas práticas, ou seja, por sua atuação. Não há 

dissociação entre o pessoal e o profissional, que se relaciona com a perspectiva da 

socialização primária e secundária propostas por Berger & Luckmann (2012) – autores que 

trazem para esta discussão uma perspectiva de análise dos processos de socialização e 

construção social da realidade, identificando a socialização primária e secundária como 

fatores determinantes nessa compreensão. “Na socialização primária não há problema de 

identificação. Não há escolha dos outros significativos. A sociedade apresenta ao candidato à 

socialização um conjunto antecipadamente definido de outros significativos (...)” (BERGER 

& LUCKMANN, 2012, p. 180). O mundo, suas formas, práticas e valores pré-existem ao 

indivíduo e são por ele interiorizados. Na socialização secundária dá-se a interiorização de 

“sub-mundos” institucionais, cujas extensões e caráter são “(...) determinados pela 

complexidade da divisão do trabalho e a concomitante distribuição social do conhecimento”. 

(BERGER & LUCKMANN, 2012, p. 184-185). Sub-mundos que se ampliam, se modificam 

no tempo e no espaço. 

 

4. Considerações Finais 

 

O desenvolvimento profissional na EaD está intrinsecamente relacionado com os 

respectivos contextos institucionais, nos quais os professores tutores estão inseridos, ou seja, 

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

coloca as profissões numa realidade sóciohistórica, mas por outro lado, não os reduz ao 

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

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



 

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

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

 Vaillant e Marcelo (2012, p. 63) põem em destaque dois tipos de formações – formal e 

informal – para o desenvolvimento profissional docente. Na modalidade EaD prevalece a 

formação informal – a docência na EaD é permeada por todas as experiências já vividas pelo 

tutor enquanto aluno, enquanto professor, mas sobretudo, enquanto observador de seus pares 

– o que implica em reconhecer a precarização dessa formação. Ao partimos do pressuposto de 

que os contextos institucionais delimitam os contornos da atuação do professor tutor, duas 

questões se colocam: a) quem serão os pares dos professores tutores? b) o que e como irão 

compartilhar os conhecimentos desenvolvidos no interior dos ambientes AVAs? 

 Nas licenciaturas não são trabalhados os saberes da modalidade (EaD), o que contribui 

para a expropriação da atuação do professor como professor tutor, reforçando a precarização 

desse trabalho, reduzindo-o a uma atuação hierarquizada, de menor valor, simplesmente tutor 

ou um mero instrutor. 

 Embora o Brasil tenha uma quantidade de documentos legais relativos à educação na 

modalidade a distância, ainda não se conseguiu equilibrar a relação qualidade versus 

aprendizagem no processo educacional nesta modalidade. Clara está a necessidade de se rever 

a questão do modelo pedagógico e institucional, que atinge frontalmente a legitimidade de um 

professor, intitulado apenas tutor, precarizando seu trabalho, de natureza docente, e colocando 

em risco a qualidade do processo educacional.  

 A hierarquização da docência na modalidade a distância, fortalece a desvalorização 

dos papéis destes sujeitos. A própria LDB traz orientações que sinalizam tais relações no 

desenvolvimento da docência na modalidade a distância. O artigo 84 da LDB
6
, por exemplo, 

traz a seguinte orientação neste sentido: “os discentes da educação superior poderão ser 

aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções 

de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”. Não se trata de uma 

justificativa, embora possa explicar, em parte, a omissão do MEC - Ministério da Educação 

em relação ao tutor, ratificando a hierarquização docente na modalidade a distância. A 

mediação do processo educacional na modalidade EaD, não pode ficar a cargo de “discentes 

da educação superior”, pois a construção do conhecimento exige conhecimento pedagógico e 

experiência daquele que ensina, como já mencionado, portanto não há como prescindir da 

formação na área do curso que terá a atuação docente como tutor, e a experiência na 

modalidade EaD, bem como na atuação como professor. 

                                                             
6http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 
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 É curioso buscar a compreensão do que se tornou a formação docente no Brasil, 

atualmente, em um número significativo de instituições. Se, por um lado, houve um crescente 

acesso às licenciaturas, por outro lado, têm-se severas críticas a esta formação, que se amplia, 

especialmente na modalidade a distância, de forma aligeirada, segundo uma lógica econômica 

e empresarial (a ser explorada especialmente pelos setores privados).  

 Importante destacar o modelo pedagógico/institucional que se instalou no país – EaD 

semipresencial, em que é possível verificar uma relação contraditória entre o que se teoriza 

sobre ensino e o que se observa na realidade. Ou seja, subverte-se a necessária coerência 

apontada por Marin (1990, p. 46), quando destaca a importância da “(...)correlação entre a 

teorização sobre o ensino em sua relação com a aprendizagem e os fatos observáveis na sala 

de aula”. Ou seja, o que se observa, dadas as condições de desenvolvimento dos cursos na 

modalidade a distância é que a educação é vendida, simplesmente como produto a ser 

consumido e para tanto se apresenta o CDC – Código de Defesa do Consumidor – para 

mediar as relações, que fundamentalmente são de cunho pedagógico, mas que podem ser 

compreendidas a partir desse ponto de vista, quando se verifica, por exemplo, que não há a 

observação sistemática das salas de aulas virtuais, negligenciadas pelo excessivo número de 

alunos a serem acompanhados por profissionais intitulados simplesmente como tutores EaD 

ou tutores online, entre outras tantas denominações. 

 Assim, a compreensão da relação intrínseca entre os saberes docentes e a prática dos 

professores tutores destaca-se como o principal achado desta pesquisa – a prática docente na 

EaD gera as condições para a aprendizagem da docência a distância. 

 Trata-se aqui da experiência dos professores tutores em ação – o que Tardif (2012, p. 

11), ainda que se referindo a professores presenciais, define como o saber relacionado com a 

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

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

Trata-se também do que Pimenta (2012) identifica como saberes da docência, relacionados à 

experiência construída pela atuação daquele que ensina e revelada na prática coletiva 

compartilhada com os pares.  

 Na modalidade a distância, a experiência compartilhada ganha relevância na 

identificação, construção e reconstrução desses saberes, afinal é no contexto institucional em 

que o professor tutor está inserido, que seus saberes são forjados. Nesse contexto, quem 

inicialmente trabalha com o conhecimento é o professor autor e não o professor tutor, embora 

no desenvolvimento dos cursos que realmente trabalhe com o conhecimento seja o professor 

tutor – o que também exige o processo de reflexão mencionado pela autora.  



 

 Da mesma forma trata-se do que Shulman (2005) enfatiza como condições essenciais 

para a atividade de ensino e para o exercício da docência – o conhecimento do conteúdo e o 

conhecimento didático do conteúdo – que permitem ao professor transformar o conteúdo 

disciplinar em um conhecimento compreensível para o aluno, o que decorre da experiência do 

professor que, segundo o autor, é a fonte para esse saber. Na EaD isso é chamado de 

mediação pedagógica do conhecimento, estabelecida na relação professor aluno e facilitada 

pelas ferramentas tecnológicas disponíveis. É um saber docente que tem relação direta com a 

qualidade dos cursos nesta modalidade, ainda que este saber também seja necessário na 

modalidade presencial. Ocorre que na EaD ele é condição basilar para atuação do professor 

tutor, uma vez que, se um dos recursos tecnológicos não funcionar (vídeo, PC, etc), isso pode 

pôr em risco ou mesmo impedir que a comunicação e o aprendizado aconteçam. 

 Além disso, a condição do professor tutor, de não ter autonomia para realizar 

mudanças na disciplina que acompanha, uma vez que isso dependeria de aprovação do 

professor autor, não muda o fato de que são eles – os professores tutores – que estão mais 

próximos, em contato e acompanhando os alunos. É justamente essa condição que lhes 

permite a aprendizagem da docência a distância, com seus saberes e práticas. 

 Mas este é, ainda, um campo a exigir muitas novas investigações e discussões. 

 E, assim, é possível encerrar estas considerações, retomando a epígrafe que inspirou 

esta pesquisa: 

 Os ofícios e profissões que lidam com o outro, com certeza nem sempre têm 

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

constituem o processo de trabalho, o qual consiste em manter, mudar ou melhorar a 

situação humana das pessoas, inclusive as pessoas elas próprias [...] O importante 

aqui é compreender que as pessoas não são um meio ou uma finalidade do trabalho, 
mas a “matéria-prima” do processo de trabalho interativo e o desafio primeiro das 

atividades dos trabalhadores. (TARDIF & LESSARD, 2012,  p. 19-20) 
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