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Esse trabalho apresenta os resultados parciais da segunda etapa da pesquisa intitulada “Ser professor na 

Educação a Distância: um estudo sobre o trabalho docente nos cursos de Pedagogia/UAB na Região Sul”. 

O objetivo geral do projeto é analisar a configuração do trabalho docente nos cursos de Pedagogia na 

modalidade a distância, de instituições públicas da região Sul, que possuem convênio com a Universidade 

Aberta do Brasil. A pesquisa tem como objetivos específicos: identificar e analisar a produção científica 

brasileira sobre a construção da identidade docente na EaD; mapear quais são os profissionais envolvidos e 

a configuração do trabalho docente nos cursos pesquisados; identificar como está apresentado o trabalho 

docente nos PPCs dos cursos pesquisados; confrontar as informações presentes nos PPCs dos cursos 

pesquisados e os dados provenientes dos questionários com os coordenadores de curso; analisar as vantagens 

e as limitações da docência coletiva na EaD nos cursos pesquisados e suas implicações para o processo de 

ensino e aprendizagem. A pesquisa está em andamento, na segunda etapa, na qual está sendo realizada uma 

análise documental dos 09 (nove) Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia a Distância da região Sul, 

que possuem convênio com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), identificando em cada um deles como 

o trabalho docente está configurado. Na educação a distância, no contexto brasileiro, geralmente são os 

professores e tutores que compõem a equipe docente, apoiados por uma equipe multidisciplinar. Na análise 

dos 09 (nove) PPCs, apesar de apresentar poucas informações sobre a docência, a maioria deles indica que 

o professor, que pode ser um bolsista UAB ou não, é o responsável pelas aulas presenciais, pela avaliação, 

pela escolha dos conteúdos, elaboração das atividades e pela articulação pedagógica da equipe. De forma 

mais efetiva, o tutor é mencionado em todos os PPCs, com as atribuições de ajudar e/ou apoiar o professor 

no desenvolvimento das atividades nos ambientes virtuais de aprendizagem ou nos polos de apoio 

presencial, na comunicação com os alunos, na avaliação, na correção das atividades, no feedback aos alunos, 

no planejamento, na articulação interdisciplinar. Sendo assim, como resultados parciais, destacamos que a 

maioria dos PPCs apresenta a divisão do trabalho entre professores e tutores, bem como as atribuições e 
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competências de cada um dos agentes, tal como os estudos da educação a distância apontaram na primeira 

fase da pesquisa. Sabemos que a inclusão dos tutores é feita com o propósito de ampliação do número de 

alunos atendidos, pois apenas o professor não conseguiria fazer o acompanhamento detalhado das atividades 

e, com base nessas informações, a pesquisa pretende avançar nas discussões sobre como a configuração do 

trabalho docente impacta nos processos de ensino-aprendizagem na modalidade a distância.  

 


