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Resumo 
Esta pesquisa tem por objetivo elaborar balanço da produção de teses e dissertações 

brasileira sobre a temática formação e identidade do professor tutor no ensino superior na 

modalidade a distância, no período de 2001 a 2010. Trata-se de pesquisa bibliográfica realizada 

com o apoio teórico de autores como C. Dubar, C. Marcelo Garcia, D. Vaillant, M. Tardif e D. 

Raymond. A pesquisa identifica e caracteriza as pesquisas sobre essa temática, bem como investiga 

as perspectivas de análises presentes nos trabalhos selecionados. Os dados obtidos foram 

organizados em quadros-síntese, gráficos e tabelas e permitiram reunir elementos para 

compreensão de aspectos como: a relação entre perfil pessoal/profissional e atuação do tutor; a 

identidade com a profissão e valorização da função do tutor como docência, fatores decisivos para 

qualidade de sua atuação; os modelos de EAD como determinantes da identidade individual e 

coletiva do tutor; a formação docente não tem sido condição para atuação do tutor, sendo reduzidaa 

uma preparação em serviço, calcada em regras e procedimentos que organizam seu fazer, ou a uma 

autoformação; a configuração de uma nova faceta da profissão docente na modalidade a distância, 

com a identificação de saberes docentes distintos, próprios da atuação do professor tutor. 

 

 

Abstract 
This research work aims to elaborate a ponderation of the production of Brazilian 

dissertations and thesis under the theme formation and identity of the tutor teacher in Superior 

Education at distance, considering the period from 2001 to 2010. It is bibliographical research 

accomplished with the theoretical support of authors such as C. Dubar, C. Marcelo Garcia, D. 

Vaillant, M. Tardif and D. Raymond. We identify and characterize the group of research under 

these themes, as well as investigate the perspectives of analysis presented in the selected works. 
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The data obtained was organized in synthesis charts, graphs and tables and allowed us to gather 

elements to the understanding of aspects such as: the relation between the personal/professional 

profile and the tutor’s performance; the identity with the profession and the appreciation of the 

tutor’s function as a teaching work, decisive factors to the quality of his/her acting; the distance 

learning models as determinants of the tutor’s collective and individual identity; the teaching 

formation has not been condition to the tutor’s performance, being reduced his/her formation to a 

in-service preparation, based on rules and procedures that organize his/her actions, or to a self-

formation; the configuration of a new feature of the teaching profession at distance, with the 

identification of distinctive teaching knowledge, due to the tutor teacher’s performance. 

 

 

Problema de Estudo/Perguntas e Objetivos 
A pesquisa desenvolvida teve por objetivo elaborar balanço da produção de teses e 

dissertações brasileiras sobre a temática formação e identidade do professor tutor no ensino 

superior na modalidade a distância, considerando o período de 2001 a 2010, pós-promulgação da 

Lei 9394/96, que fixa as diretrizes da educação nacional e amplia a concepção de formação inicial 

e continuada de professores, bem como cria a possibilidade de cursos regulares via ensino a 

distância e, com eles, trazem a figura central do professor tutor.  

Os objetivos da pesquisa foram definidos:  

1) Caracterizar a produção de Teses e Dissertações brasileira, identificando concepções e 

considerações sobre a prática, quanto à: a) formação do professor; b) formação do professor tutor; e 

c) atuação do professor tutor; 

2) Examinar perspectivas de análise presentes na produção de Teses e Dissertações brasileira 

para definição do perfil desejado de professor tutor (o que incide sobre a questão da identidade);  

3) Analisar o modo como é definida e avaliada, nas Teses e Dissertações, a modalidade de 

educação a distância. 

As questões norteadoras da pesquisa foram as seguintes:  

1) O que dizem as pesquisas sobre a formação e identidade do professor tutor?; 

2) O que dizem as pesquisas sobre o perfil e a atuação do professor tutor?; 

3) O que dizem as pesquisas sobre EAD? 

 

 

Definindo apoios teóricos 
Para definição dos apoios teóricos procurou-se localizar autores/estudiosos que explicitassem 

o conceito de formação, identidade e inserção profissional, sua importância e seu impacto no 

cotidiano das instituições educacionais, bem como se considerou a necessidade de acrescentar à 
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busca de apoios teóricos, a leitura de autores que analisar a identidade doprofessor-tutor, com a 

leitura de textos sobre educação a distância e ensino superior. As leituras realizadas permitiram a 

constituição dos seguintes grupos de autores: 

x Denise Vaillant (2009) – para compreender as condições necessárias à inserção 

profissional docente; Maurice Tardif e Danielle Raymond (2000) – no que tange à 

compreensão da natureza dos saberes docentes e suas fontes de aquisição pelo 

professor; Carlos Marcelo Garcia (1999) – para compreender formação e 

desenvolvimento profissional docente e Claude Dubar (1997) – referência específica 

dos demais autores para definição de identidade profissional docente;   

x Gomes (2011), Moore &Kearsley (1996), MEC (2007), BRASIL/UAB-CAPES 

(2012) – cujos estudos revelam, de um lado, a ampliação da educação superior na 

modalidade a distância no Brasil, bem como as possibilidades de acesso a esse nível 

de ensino, a um número cada vez maior de estudantes e, de outro lado, revelam que, 

para levar avante tal empreitada, a figura central desse processo, recorrentemente 

posta em destaque, seja nos textos oficiais, seja na produção dos estudos acadêmicos, 

é a do professor tutor.  

 

 

Hipótese 
A hipótese investigada, de que as pesquisas investigam os diferentes aspectos e elementos da 

realidade interna das universidades que desenvolvem cursos de nível superior na modalidade a 

distancia e da ação dos professores-tutores, concentrando suas análises nos aspectos mais restritos 

dessa atuação, em detrimento dos fatores sócio-políticos mais amplos e dos aspectos ligados à 

formação e identidade desse profissional – foi confirmada.  

De fato, os resultados obtidos permitiram constatar que as pesquisas sobre essa temática 

concentram suas análises nesses aspectos mais restritos, embora não deixem de mencionar os 

fatores sócio-políticos mais amplos. Além disso, a formação é aspecto posto em destaque muitas 

vezes, embora a identidade profissional do professor tutor seja, de fato, discussão negligenciada nas 

pesquisas. 

 

 

Modelos de educação a distância 
Quando se analisam os diferentes modelos de educação a distância é possível compreender 

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

leva ao reconhecimento do trabalho do professor tutor como mais uma faceta do trabalho docente, 
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mas neste caso, na modalidade a distância. Assim, a articulação entre formação e identidade do 

professor tutor exige a identificação do modelo de educação a distância, uma vez que ele tem 

influência direta na atuação do professor tutor. 

 

 

Metodologia da Pesquisa 
A investigação foi realizada por meio de mapeamento da produção acadêmica no Banco de 

Teses e Dissertações da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 

Superior, no período de 2001 a 2010 – produção disponível no site: 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses, utilizando-se os seguintes descritores: identidade 

/ formação / professor tutor / educação a distância. 

As pesquisas localizadas e selecionadas foram analisadas com o auxílio de Roteiro de 

Análise previamente construído e testado. Os dados obtidos foram organizados em quadros-síntese, 

gráficos e tabelas e permitiram reunir elementos para compreensão de aspectos como: a relação 

entre perfil pessoal/profissional e atuação do tutor; a identidade com a profissão e valorização da 

função do tutor como docência como fatores decisivos para qualidade de sua atuação; os modelos 

de EAD como determinantes da identidade individual e coletiva do tutor; a formação docente não 

tem sido condição para atuação do tutor, reduzindo-se sua formação a uma preparação em serviço, 

calcada em regras e procedimentos que organizam seu fazer, ou a uma autoformação; e, finalmente, 

a configuração de uma nova faceta da profissão docente na modalidade a distância, com a 

identificação de saberes docentes distintos, próprios da atuação do professor tutor. 

 

 

Discussão dos Resultados 
Tendo em vista as questões norteadoras, objetivos e hipótese desta pesquisa – neste 

momento torna-se imprescindível a busca de elementos que permitam compreender, a partir das 

pesquisas analisadas, a formação e a identidade do professor tutor e, por conseguinte, seu perfil e 

atuação – a partir da contextualização da EAD no Brasil e, em particular, nas instituições alvos das 

pesquisas analisadas. 

Primeiramente cabe salientar que a hipótese de que as pesquisas “(...) investigam os 

diferentes aspectos e elementos da realidade interna das universidades que desenvolvem cursos de 

nível superior na modalidade a distância e da ação dos professores-tutores, concentrando suas 

análises nos aspectos mais restritos dessa atuação, em detrimento dos fatores sócio-políticos mais 

amplos e dos aspectos ligados à formação e identidade desse profissional” – foi confirmada. De 

fato, as pesquisas concentram suas análises nesses aspectos mais restritos, mas não deixam de 

mencionar os fatores sócio-políticos mais amplos. Além disso, a formação é aspecto posto em 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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destaque muitas vezes, embora a identidade profissional do professor tutor seja, de fato, discussão 

negligenciada nas pesquisas. 

Buscando compreender a inserção profissional do professor tutor com o apoio de Vaillant 

(2009) é possível considerar que não há, no início da carreira docente na modalidade a distância, 

uma preparação para seu exercício, uma vez que a função de professor tutor não compõe a carreira 

de professor. A falta de reconhecimento do trabalho como professor tutor passa, então a 

desvalorização da atuação desse profissional, resultando em frustração e desmotivação do professor 

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

de educação. 

Com base nos estudos de Tardif&Raymonds (2000) foi possível verificar 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 (professor presencial e professor tutor na educação a distância) é a mesma, 

diferenciando-se apenas na forma de tratar a mediação do conhecimento e a relação professor 

aluno, que serão facilitadas pela tecnologia na EAD e, algumas vezes, também no ensino 

presencial. 

O esforço do professor tutor em reconhecer-se como tal implica na procura de sua identidade 

profissional. Para Dubar (1997) e Marcelo Garcia (1999) tal busca – ser um professor tutor – 

representa um processo dinâmico que, por sua própria definição, se dá tanto subjetivamente, quanto 

com base nas relações com os próprios colegas de profissão, e sempre marcado pela influência do 

contexto social e institucional no qual esteja inserido o profissional tutor. 

Quando se analisam os diferentes modelos de educação a distância é possível compreender 

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

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

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

professor tutor exige a identificação do modelo de educação a distância, uma vez que ele tem 

influência direta na atuação do professor tutor. 

Vale destacar que dasdissertações e teses analisadas, as mesmas se voltam essencialmente 

para a compreensão da natureza da atuação do professor tutor. São pesquisadores interessados em 

definir o perfil desse profissional, os saberes necessários ao exercício de sua função, bem como as 

variáveis que interferem em sua atuação, priorizando, entretanto, aspectos do contexto institucional 

em que atuam os tutores investigados. 

Especialmente quanto aos saberes necessários ao exercício da atuação do professor tutor, 

não foram identificados pelos pesquisadores, contudo, destaca-se que há saberes – próprios dessa 

atuação, e que devem ser pesquisados, pois indicam a legitimidade dessa nova faceta da profissão 

docente, na modalidade a distância. 
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Dois pontos são apontados nas pesquisas analisadas como fundamentais em sua atuação: a 

identidade com a profissão e a valorização da função do tutor como docência. Há dificuldades a 

serem enfrentadas pelos professores tutores, seja para diferenciar-se como profissional, seja para 

identificar-se com os outros profissionais docentes. Os modelos de EAD determinam essa definição 

de identidade – a subjetiva ou “para si” e comum e coletiva ou “para o outro” – de que fala Dubar 

(2007).  

Os resultados das pesquisas analisadas revelam que os tutores valorizam o saber da 

experiência, especialmente a experiência profissional, relacionando-a com as práticas docentes 

presenciais já vividas. O saber-fazer dos tutores é resultante não só de suas ações cotidianas ou de 

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

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

disponíveis). Compreender os modelos pelos quais as instituições desenvolvem seus cursos e sua 

respectiva estrutura na modalidade a distância torna-se condição para a análise da formação e da 

identidade do professor tutor, ou seja, a partir da identificação dos modelos pelos quais as 

instituições se organizam é possível compreender o “lugar” do professortutor na respectiva 

estrutura. 
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Resumen 
Dos instancias nos llevaron a reflexionar sobre la Educación Física actual. Por un lado, 

participar en un trabajo de investigación, que se encuentra en desarrollo, el cual pone el acento en 

las prácticas docentes, y por el otro la intervención en una clase abierta y su posterior debate en el 

marco del 10° Congreso Argentino y 5° Latinoamericano de Educación Física y Ciencias. Ambas 

instancias destinadas a la educación física para la escuela secundaria. 

Focalizamos nuestra preocupación en analizar la vigencia de los objetos propios de la 

Educación Física; las formas en que estos son abordados para su apropiación en la escuela y el 

surgimiento de nuevas prácticas corporales que percibimos como convocantes por parte de los 

adolescentes. 

La creciente aparición de estas nuevas prácticas corporales y el interés que ellas despiertan 

en los sujetos nos lleva a formular algunos interrogantes, los cuales serán guía para esta 

presentación ¿Es posible incluir estas nuevas prácticas tanto en ámbitos de formación como en la 

escuela? ¿Estamos preparados los profesores para abordarlas?. 
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