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Resumo

Este artigo apresenta algumas reflexões sobre o habitus profissional de tutores que atuam na educação a
distância, considerando as especificidades desta modalidade em relação ao ensino presencial. Os
resultados apresentados são provenientes da pesquisa desenvolvida entre 2011 e 2013, no curso de
Mestrado em Educação e apontam para a existência de fatores que podem contribuir para a (re)
construção de um habitus profissional que abarque saberes necessários à docência na EaD. A pesquisa de
natureza qualitativa, apoiada na abordagem societal das Representações Sociais (DOISE, 2002), e utilizou
as técnicas de questionário e entrevista para a coleta de dados. As discussões sobre habitus e habitus
profissional apoiamse, especialmente, em Bourdieu (1983, 1989) e Perrenoud (2001, 2002).
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Abstract

This article presents some reflections on the professional habitus of tutors who work in distance education,
considering the specific characteristics of sport in relation to teaching. The results presented are from
research conducted between 2011 and 2013, in the course of Master of Education and point to the
existence of factors that can contribute to the (re) construction of a professional habitus encompassing
knowledge necessary for teaching in distance education. The qualitative research, based on societal
approach of social representations (DOISE, 2002), and used the techniques of questionnaire and interview
data collection. Discussions about habitus and habitus professional rely especially on Bourdieu (1983,
1989) and Perrenoud (2001, 2002).
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Introdução

Os estudos da Sociologia da Educação têm por principal objetivo pensar a relação educação – sociedade,
tendo por base os estudos de clássicos como Durkheim, Weber e Marx, cujas teorias embasam os
constructos de outros sociólogos interessados pela problemática da educação, a exemplo de Bourdieu, que
subsidiará as análises, as relações e as indagações presentes neste artigo.
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As pesquisas no campo da Sociologia da Educação podem ter seus objetos de estudos voltados para a
análise da organização do currículo escolar, das políticas educacionais, da organização do trabalho
pedagógico, das relações de poder na escola, o acesso e a permanência no sistema escolas. Contudo, nem
sempre as pesquisas em educação – mesmo quando demonstram um imbricamento explícito com o campo
– situam seus objetos de estudo em alguma das abordagens teóricas da Sociologia da Educação, tal como
afirma Tomaz Tadeu da Silva (1992)

A Sociologia da Educação hoje é um campo tão fluido e tão indeterminado que
qualquer tentativa de apreenderlhe as principais perspectivas de análise de
temas de pesquisa tornase bastante difícil. Embora boa parte dos estudos e
pesquisas em educação reivindique a utilização de alguma perspectiva
sociológica, poucos pesquisadores, sobretudo no Brasil, realmente se identificam
como fazendo Sociologia da Educação. (p. 13)

Buscando estabelecer um diálogo entre a Sociologia da Educação e a pesquisa intitulada Mediação da
aprendizagem colaborativa na EaD a partir da percepção de tutores a distância, apresentase um
recorte do objeto de estudo, com alguns dos resultados obtidos na pesquisa de campo. Assim, este texto
abordará a atividade docente dos tutores a distância relacionandoa ao conceito de habitus.

A decisão por propor a discussão em torno da relação da atividade docente com o conceito de habitus
justificase pelo fato de que, durante a pesquisa de campo, os tutores foram levados a discutir aspectos
das suas práticas, donde elementos constitutivos do habitus profissional vieram à tona e se constituíram
como uma aproximação ao processo de reflexão acerca do trabalho docente que realizam.

Inicialmente, suspeitavase que, da mesma forma que os indivíduos constroem um habitus primário que
subsidia a estruturação de habitus secundários, os tutores passariam por um processo de formação de um
habitus pelo atravessamento e pelas conjecturas das experiências vivenciadas nas trajetórias pessoais e
profissionais, o qual justificaria as formas como cada um lida com os desafios profissionais que se
apresentam.

Os resultados apresentados são oriundos de uma pesquisa qualitativa, embasada na abordagem societal
das Representações Sociais (DOISE, 2002). A coleta de dados deuse a partir de duas técnicas:
questionário e entrevista. A análise dos resultados pautouse na triangulação dos dados.

Este trabalho encontrase dividido em quatro seções a fim de organizar as ideias apresentadas e
possibilitar a compreensão do objeto estudado.

Na primeira seção será apresentado um panorama da pesquisa Mediação da aprendizagem
colaborativa na EaD a partir da percepção de tutores a distância com propósito de situar o contexto
em que emerge a importância de envidar esforços sobre a análise da atividade docente.

A segunda seção apresenta o conceito de habitus a partir da teoria bourdieusiana.

O conceito de habitus profissional é apresentado na terceira seção, com base nos estudos de Perrenoud, a
partir do qual são apresentados paralelos com a atividade docente dos tutores.

Posteriormente, são apresentadas, na quarta seção, alguns resultados que dizem respeito à formação do
habitus profissional, destacando algumas angústias e preocupações dos tutores.

O artigo encerrase com algumas considerações acerca da pesquisa e aponta alguns encaminhamentos
para estudos futuros.

Panorama da pesquisa
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A interatividade, a colaboração e a cooperação estão postas no cenário educacional atual como princípios
pedagógicos para o ensino presencial e a distância, sob a influência das ferramentas de comunicação,
informação e interação disponíveis na Web 2.0. Contudo, no caso específico da Educação a Distância
(EaD), há uma defasagem na incorporação destes princípios no planejamento dos cursos.

Conforme Silva (2008) muitos dos cursos oferecidos a distância continuam centrados no paradigma da
distribuição da informação, próprio dos meios de comunicação em massa, desprovidos de interatividade.
Neste caso, a Internet transformase apenas num veículo de acesso ao repositório de conteúdos outrora
disponíveis em impressos, vídeos e áudio. Não obstante, em outros cursos percebese um posicionamento
diferente, estruturados sob um desenho didático propicio à interação.

Para Santos e Silva (2009)

O desenho didático precisará levar em conta que no contexto sociotécnico do
computador on-line não há prevalência da mídia de massa baseada na lógica da
transmissão e no controle do pólo da emissão. Precisará levar em conta que o
ambiente on-line de aprendizagem permite ao docente e aos discentes a
comunicação personalizada, operativa e colaborativa em rede. (p. 106)

Considerando as duas realidades apresentadas, considerouse profícua a reflexão sobre o processo
ensinoaprendizagem, já que a atividade docente desempenhada pelos professores e pelos tutores refletirá
os propósitos definidos pelo desenho didático dos cursos. Para além deste fator, parece haver um lapso
entre a formação destes profissionais, em especial do tutor, e o desempenho da atividade docente no
âmbito da EaD.

Acreditase que esta reflexão não pode estar dissociada dos pressupostos da Sociologia da Educação,
especialmente ao constructo de Bourdieu acerca do caráter reprodutivista da educação, uma vez que a
forma como o ensino é organizado e ofertado nesta modalidade poderá estar permeado por elementos que
contribuem para a manutenção da estratificação social, velada por um discurso de democratização do
acesso ao ensino.

Outro fator a ser observado no bojo dessa discussão diz respeito à precarização do trabalho docente,
concretizado, dentre outros fatores, pela fragmentação da atividade docente (LAPA; PRETTO, 2010; SILVA,
2012) em diferentes papeis (professores conteudistas e formadores, tutores presenciais e a distância),
com status e remuneração diferenciada, como se observa em vários modelos institucionais, inclusa a
organização proposta pelo Ministério da Educação e Cultura, nos dois sistemas de EaD que mantêm: a
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Etec.

Contudo, é oportuno esclarecer que este artigo não vai aprofundar questões relacionadas a estes aspectos.
Como mencionado na introdução deste texto, tratarseá sobre a atividade docente pensada a partir dos
conceitos de habitus e habitus profissional.

Um primeiro elemento que pode conflitar na construção do habitus profissional é a própria denominação
utilizada para identificar os profissionais. Na EaD existem dois atores diretamente relacionados com o
trabalho pedagógico: os professores e os tutores. Aos professores, cabe a função de planejar cursos e o
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e elaborar materiais didáticos. Aos tutores, cabe acompanhar o
desenvolvimento de todo o curso, inclusive orientando e mediando a realização das atividades, num
processo, na maioria das vezes, alheio a sua participação.

Para Silva e Alves (200) a “[...] denominação de mero tutor, pode significar o resgate de uma concepção
de aprendizagem instrucionista, baseada nos princípios propostos pelos behavioristas.” (p. 1)

Além disso, as autoras destacam que
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A denominação professor e tutor não é apenas uma diferença semântica, mas
implica em uma posição teórica. O termo tutor designa o indivíduo legalmente
encarregado de tutelar alguém; protetor, defensor; aluno nomeado a ser
professor de outros alunos em formas alternativas de ensino (ALVES e NOVA,
2003). Acreditamos que a ação do professor que atua à distância não se limita a
apenas tutelar alguém e que o simples fato de trocar o vocábulo por outro não
significa um diferencial dos cursos on line. (SILVA e ALVES, 200, p.1)

Frente ao exposto, a atividade desempenhada pelos tutores não pode ser caracterizada como um simples
tutelado, mas como uma atividade docente perpassada por todas as implicações de um trabalho
pedagógico. Assim, neste trabalho, é utilizada a denominação tutores em respeito à legislação que rege a
EaD no Brasil, todavia a compreensão é de que se trata de um docente, de um professor.

Como exemplos do que caracteriza este trabalho pedagógico, podem ser citadas algumas atribuições dos
tutores no AVA, a exemplo de:

Orientar os estudantes na busca das informações necessárias para a construção
do conhecimento e para o alcance da autonomia como estudante na modalidade
de educação a distância, universitário e cidadão; Participar do processo de
planejamento das disciplinas sendo responsável pela sua implementação sob a
orientação do professor formador, acompanhando também o andamento das
atividades dos tutores presenciais; Orientar a execução das atividades a distancia
e dirimir as dúvidas dos estudantes através do Ambiente Virtual de
Aprendizagem; Realizar viagens aos pólos presenciais; Acompanhamento e
retorno das atividades pedagógicas escritas e online desenvolvidas pelo
Professor Formador; Atualizar registro de notas e freqüência no sistema de
acompanhamento acadêmico, participar das atividades de correção dos trabalhos
acadêmicos realizados pelos estudantes sob a orientação do professor formador.
(UNEB, 2010, p. 1)

Entendese que, no desenvolvimento das suas atribuições, os tutores evoquem uma série de saberes
profissionais ligados à docência, os quais orientam a tomada de decisões antes, durante e depois do
trabalho pedagógico.

É importante situar que, quando se fala em saberes está se adotando a perspectiva teórica de Tardif
(2000). Para este autor:

os saberes profissionais dos professores são variados e heterogêneos, em três
sentidos. Em primeiro lugar, eles provêm de diversas fontes. Em seu trabalho,
um professor se serve de sua cultura pessoal, que provém de sua história de vida
e de sua cultura escolar anterior; ele também se apóia em certos conhecimentos
disciplinares adquiridos na universidade, assim como em certos conhecimentos
didáticos e pedagógicos oriundos de sua formação profissional.

[...] são variados e heterogêneos porque não formam um repertório de
conhecimentos unificado, por exemplo, em torno de uma disciplina, de uma
tecnologia ou de uma concepção do ensino; eles são, antes, ecléticos e
sincréticos.

[...] são variados e heterogêneos porque os professores, na ação, no trabalho,
procuram atingir diferentes tipos de objetivos cuja realização não exige os
mesmos tipos de conhecimento, de competência ou de aptidão. (p. 1415)
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Além de plurais, os saberes também são compreendidos como temporais, visto que se (re) constroem e
(re) significam durante as experiências de cunho pessoal e profissional, através de uma rede de relações.
O caráter temporal dos saberes docentes se define, segundo Tardif (2000), por três razões: o que os
professores sabem sobre o ensino, sobre seus papeis e sobre como ensinar são provenientes da sua
história de vida, principalmente da vida escolar; os anos iniciais de prática profissional são determinantes
na construção do sentimento de competência e de rotinas de trabalho; por se desenvolverem no âmbito da
carreira, envolvendo construção identitária e de socialização profissional.

Considerando as atribuições acima, estabeleceramse alguns questionamentos relativos a atividade
docente dos tutores: Quais saberes são necessários aos tutores à distância Como estes saberes foram/são
construídos A trajetória de formação profissional forneceu o desenvolvimento dos saberes necessários à
atividade docente na modalidade EaD Os saberes da experiência dialogam com os saberes profissionais no
desempenho da atividade docente na EaD De que forma isso ocorre

As indagações sustentam a hipótese de que é importante pensar os saberes a partir da perspectiva da
formação do habitus profissional engendrado a um habitus pessoal, pois se acredita que está relação de
interdependência permeia a organização da atividade docente.

Sobre o conceito de habitus

A compreensão do conceito de habitus em Bourdieu depende da compreensão das referências
teóricometodológicas com as quais ele pretendia romper. Conforme Nogueira e Nogueira (2009) Bourdieu
entendia que “é possível conhecer o mundo social de três formas: fenomenológica, objetivista e
praxiológica” (p. 21), sendo a terceira defendida por ele como uma “alternativa capaz de solucionar os
problemas do subjetivismo e do objetivismo” (p. 23).

Bourdieu (1983) não descarta a necessidade de que, em algum momento da pesquisa devase recorrer ao
objetivismo metódico, no entanto, a ruptura também é igualmente exigida. Ele afirma que

Para escapar ao realismo da estrutura, que hipostasia os sistemas de relações
objetivas convertendoos em totalidades já constituídas fora da história do
individuo e da história do grupo, e necessário e suficiente ir do opus operatum ao
modus operandi, da regularidade estatística ou da estrutura algébrica ao princípio
de produção dessa ordem observada e construir a teoria da prática ou, mais
exatamente, do modo de engendramento das práticas, condição da construção de
uma ciência experimental da dialética da interioridade e da exterioridade, isto é,
da interiorização da exterioridade e da exteriorização da interioridade. (p. 60)

Assim, é preciso pensar em termos da construção de relações intra e inter estruturas, de forma dialética,
de outro modo, não se poderia falar em habitus como “estruturas estruturantes”.

O habitus, para Bourdieu, está relacionado com “estruturas constitutivas de um tipo particular de meio
[...] que podem ser apreendidas empiricamente sob a forma de regularidades associadas a um meio
socialmente estruturado” (1983, p. 60), ou seja, “um princípio de retradução e de transformação, que
produz continuamente metáforas práticas em função do contexto onde age.” (HAECHT, 2008, p. 26).

Em O Poder Simbólico, Bourdieu afirma que o conceito de habitus surge, na sua teoria, retomado a
partir da “velha noção aristotélica de hexis, convertida pela escolástica em habitus” (1989, p. 61). Na sua
definição o habitus corresponde a um

Sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar
como estruturas estruturantes, isto é, como principio gerador e estruturador das
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práticas e das representações que podem ser objetivamente "reguladas" e
"regulares" sem ser o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a
seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso das
operações necessárias para atingilos e coletivamente orquestradas, sem ser o
produto da ação organizadora de um regente. (BOURDIEU, 1983, p. 6061)

Pela definição apresentada fica claro que o habitus está associado a um sistema de estruturas organizado
a partir de uma lógica própria e vai influenciar (ou determinar) uma série de processos que se
desencadeiam na vida dos indivíduos.

Os efeitos de toda experiência nova sobre a formação do habitus dependem da
relação entre essa experiência e as experiências já integradas ao habitus sob a
forma de esquemas de classificação e de engendramento. Nessa relação que
toma a forma de um processo dialético de reinterpretação seletiva, a eficácia
informativa (ou a rentabilidade) de toda experiência nova tende a diminuir a
medida que cresce o numero de experiências já integradas a estrutura do
habitus. (BOURDIEU, 1983, p. 177)

As novas experiências vão apresentando elementos que se incorporam ao habitus até que ele tenha uma
estrutura (esquema) mais estável, servido de base para as ações e representações dos sujeitos, pois, à
medida que situações similares vão se repetindo, vai havendo apenas a aplicação do habitus e não a sua
modificação.

As determinações que, ao longo de toda a existência, se exercem sobre os
agentes constituem um sistema no interior do qual um peso predominante cabe,
por um lado, a fatores, tais como o capital possuído, definido em seu volume
global e, também, em sua estrutura, e, por outro, à posição correlata nas
relações de produção (identificada através da profissão, com todas as
determinações que lhe são associadas, tais como a influência das condições de
trabalho, do meio profissional, etc.) (BOURDIEU, 2007, p. 410).

Sobre o habitus profissional

O processo de formação de professores tem sido alvo de muitas pesquisas, principalmente no que se
refere aos paradigmas formativos e quanto às tipologias dos saberes docentes.

Para este trabalho são trazidas as categorias propostas por Tardif – apresentadas já na primeira seção –
pelo alinhamento com as ideias de Perrenoud sobre o habitus profissional.

Ao longo da sua trajetória formativa os professores acumulam uma diversidade de saberes que podem ser
entendidos em termos de um “capital de saberes”. Para Perrenoud (2002)

O capital de saberes acumulados tem dupla função: ele guia e espreita o olhar
durante a interação; em seguida, ajuda a ordenar as observações, a relacionálos
a outros elementos do saber, a “teorizar a experiência”. Ele realizará melhor essa
dupla função se a formação tiver treinado o estudante sobre a relação entre
saberes teóricos gerais e situações singulares.

Em caso contrário, o professor em formação pode se apropriar dos saberes
didáticos e pedagógicos necessários para ser aprovado nos exames; porém será
incapaz de mobilizálos em uma sala de aula e, portanto, de enriquecêlo por
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meio da experiência. (p. 53)

No caso dos tutores surge uma grande questão: Quais experiências contribuem para a aquisição do
“capital de saberes” se parte dos tutores não vivenciou a EaD online como estudante nem recebeu
formação sobre o processo ensinoaprendizagem nessa modalidade

Entendendo o professor como “[...] um sujeito sociocultural que constrói e reconstrói seus conhecimentos
conforme a necessidade e demanda do contexto histórico e social, suas experiências, seus percursos
formativos e profissionais [...]” (SILVA, 2008, p.1), é relevante averiguar como essa articulação entre as
experiências e práticas vivenciadas no ensino presencial fornecem a base para a atividade docente no
ensino a distância.

Perrenoud apresenta uma explicação que talvez possa ajudar na compreensão de como esse processo
ocorre. Para ele, diante do conflito entre os saberes adquiridos e a forma como estes são mobilizados em
cada situação, “[...] não são os saberes que guiam a mobilização de outros saberes, mas aquilo que, de
acordo com Piaget e Bourdieu, denominaremos de esquemas de ação e de pensamento, os quais
formariam o habitus do sujeito.” (PERRENOUD, 2002, p. 73). Neste caso, o “capital de saberes”
contribuiria para o estabelecimento de limites e para a estabilização dos esquemas, refletindo diretamente
na formação do habitus profissional.

O habitus profissional pode ser resumido nas palavras de Marilda Silva (2005, p. 164) como sendo “o
caminho teóricometodológico da construção de um recurso explicativo dos comportamentos de
professores, sobretudo, do reendereçamento do objeto de estudo do ato de ensinar na sala de aula”.

Silva (2007) complementa afirmando que

As experiências, os saberes, os conhecimentos que o professor incorporou e
construiu ao longo de sua trajetória, traduzidos em processos formativos,
constituemse num habitus, ou seja, em uma forma do professor ser, pensar e
agir no mundo e na sua prática profissional. Nesta perspectiva o conceito de
formação identificase com a idéia de percurso, processo, trajetória de vida
pessoal e profissional. Por isso, a formação não se conclui, ela é permanente.
(SILVA, 2007, p.2).

No que diz respeito ao habitus profissional dos tutores, a compreensão da formação como processo
permanente deve estar bem definido porque, como mencionado anteriormente parte das referências que
entram na composição do seu habitus vem do ensino presencial, sem que sejam feitas todas as
adaptações necessárias para as especificidades do ensino online.

Assim, é crucial destacar que

A formação do habitus deveria ser o projeto de toda instituição de ensino, a
obrigação de todos os formadores. Na verdade, não há nenhum motivo para
defender que é suficiente enviar os estudantes às suas salas de aula durante
algumas semanas visando garantir a aquisição de competências. O habitus
formado em campo dessa maneira (“Pule na água e nade!”) é bastante regressivo
e defensivo. Ele é o oposto de um habitus de profissional reflexivo. (PERRENOUD,
2002, p. 8384)

Entendese a necessidade de considerar outras duas questões em relação à atividade docente dos tutores:
O quanto eles conseguem refletir sobre a própria ação, identificando necessidades (ou não) de mudanças e
adaptações Como a formação em serviço pode possibilitar a formação do habitus profissional, já que na
sua formação inicial vivenciaram com mais ênfase o “Pule na água e nade!”
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Para Silva (2008) “tornase necessário e importante para a compreensão da constituição da prática
pedagógica e da formação dos professores. Através dele, é possível empreender uma tentativa de
entender e identificar a natureza dos saberes acionados pelo professor na sua prática cotidiana” (p. 92).

Em síntese, as palavras de Silva concentram o significado do trabalho com o habitus possibilitando
proposição de processos formativos que contemples os saberes indispensáveis à atividade docente.

Achados – leituras possíveis

O grupo de tutores que participou da pesquisa como informante é majoritariamente feminino (70,1%),

com idade entre 26 e 40 anos (61,2%), com formação inicial em cursos de licenciatura (58,2%), formação

atual em curso de especialização (55,2%). Sobre o perfil do grupo, destacase que, em 2012, grande

parte trabalhou como tutor a distância (68,7%), em instituições públicas federais (58,2%), localizadas nas

Regiões Nordeste (44,8%) e Sudeste (32,9%).

No que se refere à participação em curso para formação de tutores, a maioria (86,6%) já participou de
algum curso para formação para tutores. Contudo, destes, mais da metade (58,6%) só fez o curso após o
início das atividades docentes. Cerca de 40% dos tutores afirmam que na instituição em que trabalham
não é oferecido curso de tutoria.

Diante destes dados iniciais, alguns elementos já chamam atenção em relação à formação do habitus
profissional. Um deles é a quantidade significativa de tutores que não fizeram o curso de formação
específico para atuação na EaD, contrastado com a formação inicial.

Os tutores com formação inicial em cursos de licenciatura são maioria no grupo dos que fizeram o curso
depois de iniciarem as atividades docentes na EaD (55,9%) e no grupo dos que nunca fizeram o curso
para formação de tutores (55,6%). Em relação aos tutores com formação inicial em curso de bacharelado,
a maioria (48%) participou de cursos de formação após o início das atividades na EaD, e quase 20%
ainda não fizeram a formação. Grande parte dos informantes (61,1%) afirma que as instituições em que
trabalham atualmente oferecem cursos para formação de tutores. Todos os tutores com formação em
cursos de graduação tecnológica fizeram a formação após o início das atividades docentes.

Como fora questionado anteriormente, alguns tutores apresentaram relatos de refletem o seu sentimento
em relação ao curso de formação, seja pela qualidade destes ou pela completa ausência.

A título de ilustração, destacamse os depoimentos dos tutores 15 e 57. Ambos concordam que o curso de
formação prepara adequadamente para a atividade de tutoria e enfatizam exatamente as questões de
natureza técnica, voltadas para o domínio das ferramentas disponíveis no ambiente virtual de
aprendizagem. Na fala do tutor 15, ainda se pode destacar a questão do “passo a passo da tutoria”, que
sugere uma compreensão da atuação do tutor como um “tarefeiro” e não como um docente, com
autonomia para intervir efetivamente no processo de ensinoaprendizagem. Por outro lado, na fala do
tutor 57, é mencionado o projeto pedagógico do curso, aspecto de suma importância para que o tutor
conheça exatamente as expectativas acerca do seu trabalho e do processo formativo que será
desenvolvido:

No curso de capacitação são realizadas todas as etapas do curso a ser ministrado,
esclarece sobre as ferramentas disponíveis e demonstra como podemos
aproveitálas ao máximo. Orienta e ensina o passo a passo da tutoria (Tutor 15).

Os tutores são orientados sobre a plataforma que será utilizada durante o curso,

a ambientação da modalidade EAD, as ferramentas disponíveis no Ambiente
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virtual de aprendizagem, projeto pedagógico do curso e planejamento das

atividades (Tutor 57).

Diferentes dos tutores 15 e 57, os tutores 27 e 66 – que afirmam que o curso prepara parcialmente – e os
tutores 04 e 08 – que concordam que o curso não prepara adequadamente –, criticam o curso de
formação exatamente pelo fato de priorizarem conteúdos técnicos em detrimento das questões
pedagógicas. Além disso, chamam atenção para o desnivelamento de conhecimento acerca da atividade do
tutor, por parte dos que ministram a formação de tutores, além de não ser estabelecido um diálogo com
os tutores que já estão em atividade e conhecem as demandas da prática, comprometendo o
aprofundamento das discussões que contribuem efetivamente para o processo de ensinoaprendizagem,
conforme o proposto por Almeida (2010):

As pessoas que preparam e/ou ministram os cursos não têm ou têm pouco
conhecimento da atividade prática do tutor. Portanto os cursos acabam sendo
teóricos e distantes da realidade (Tutor 27).

Há instrução acerca da manipulação da plataforma, todavia não há uma discussão

aprofundada acerca da dimensão do ensino a distancia (Tutor 66).

Curso sem o necessário feedback, apenas com informações impositivas, sem a

opinião de quem está na linha de frente (tutores) do EAD (Tutor 04).

A preocupação central dos supostos cursos é apresentar as questões relativas à

frequência dos tutores e não a metodologia do ensino EaD (Tutor 08).

Desconfiase que a variação na tomada de posição dos tutores em relação ao curso esteja ancorada no
entendimento das práticas de tutoria como uma atividade docente. Acrescentase um dado que pode
fortalecer os indícios que embasam os diferentes posicionamentos: a formação inicial. Os tutores que se
posicionaram de forma mais crítica em relação ao curso possuem formação inicial em cursos de
licenciatura, pressupondo um habitus profissional naturalmente vinculado à docência, enquanto os demais
têm formação inicial em cursos de bacharelado e tecnológico, logo, constroem um habitus profissional
naturalmente desvinculado da docência.

Quanto ao início da docência, a maior parte dos tutores (73,1%) iniciou sua atividade no ensino presencial
e lecionam em cursos de graduação (40,9%). Dentre os que iniciaram a docência no ensino a distância, a
maioria (53,3%) nunca atuou no ensino presencial.

A maioria dos informantes (68,7%) informou que antes de iniciarem as suas atividades docentes na EaD já
havia participado de algum curso online como estudante. Dentre os que não fizeram vivenciaram a
experiência de ser estudante em cursos online, a maioria (61,9%) é licenciada, enquanto os demais
(38,1%) são bacharéis.

Considerando as informações relativas à experiência docente e à formação inicial dos tutores, julgase
necessário contrapôlas àquelas relacionadas à experiência como estudante em cursos online. Isto porque,
se o objeto de estudo desta pesquisa inscrevese no campo da docência e, consequentemente, da didática,
é premente trazer à baila reflexões acerca destas questões, que interferem na práxis dos profissionais da
EaD, especialmente quando se trata de um grupo que tem sua formação inicial diversificada, proveniente
de cursos de licenciatura, bacharelado e tecnólogos. Não se trata de polarizar o grupo em licenciados e
não licenciados, mas de cuidar da construção de uma visão crítica que possibilite entender como o habitus
destes profissionais é formado, frente à diversidade de percursos formativos e profissionais, inclusive fora
da esfera educacional.
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Por concluir

Os resultados apresentados neste estudo são uma visão e uma possibilidade de entendimento frente aos
dados que foram coletados. Não se pode olhar para eles como um resultado pronto e acabado, por isso,
entendese que as relações entre a formação inicial, a formação específica para a atuação na EaD e as
experiências anteriores como estudantes e como professor, devem ser investigadas com maior
aprofundamento, em pesquisas futuras, para que seja possível revelar outras nuances das práticas de
tutoria, entendendo como estas práticas se estruturam e como o habitus profissional docente é construído,
principalmente no caso daqueles tutores que não participaram por processos formativos voltados para a
docência.

Nos futuros desdobramentos da pesquisa, é importante ter clareza de que o habitus é uma construção
social do que já foi e do que está sendo vivenciado, portanto, não seria o caso de tentar extinguilo, mas
de enriquecêlo ou diferenciálo a partir das interações, agregando novos elementos que possam
caracterizar um habitus profissional que condiga com suas aspirações. Talvez se possa falar em termos de
uma “orquestração dos habitus”.
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