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RESUMO 
 

O presente estudo tem como objeto de pesquisa compreender a importância de um 
novo modelo de tutoria no Ensino a Distância e, para tal, deve ser levado em 
consideração as especificidades do trabalho do tutor a distância nesse processo. A 
pesquisa tem como objetivo acompanhar e analisar o processo de implantação e 
implementação de um novo modelo de tutoria no Ensino a Distância e a questão do 
trabalho do tutor eletrônico nesse processo, tendo como elementos importantes os 
processos de mediação e interação, sendo importante compreender esses 
processos por meio de ações afetivas, operacionais e pedagógicas. O estudo foi 
realizado dentro de uma perspectiva qualitativa por meio da análise dos dados frente 
a visão dos alunos frente ao trabalho dos tutores on site em detrimento dos que 
realizam suas atividades home office. Para termos um melhor entendimento deste 
processo, faz-se necessário o estudo de teorias que tratam do papel do tutor na 
modalidade de ensino a distância e suas funções, entender os processos de ensino 
aprendizagem mediado pelos ambientes virtuais de aprendizagem, além do papel da 
mediação. Ao analisar os modelos de tutoria aplicados na Instituição como piloto (on 
site), percebe-se que o índice de satisfação dos alunos, referente ao tutor, é melhor 
do que em relação aos tutores que permaneceram no modelo home office, em 
virtude de uma melhor capacitação, jornada de trabalho internalizada, contato com 
docentes e melhor acompanhamento das coordenações de curso. 
 
Palavras-Chave: Ensino a Distância. Tutoria a Distância. Capacitação. Mediação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FALKOWISKI, Lissandro de Sousa. The mentor's role in onsite mentoring: a new 
concept of work. 2018. 90 f. Dissertação (Mestrado em Metodologias para o 
Ensino de Linguagens e suas Tecnologias) - Universidade Norte do Paraná – 
UNOPAR, Londrina, 2018. 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to understand the importance of a new model of tutoring 
in Distance Learning, and to this end, the specificities of the distance tutor's work in 
this process must be taken into account. The aim of the research is to follow and 
analyze the process of implementation and implementation of a new tutorial model in 
Distance Learning and the question of the work of the electronic tutor in this process, 
having as important elements the processes of mediation and interaction, being 
important to understand these processes through affective, operational and 
pedagogical actions. The study was carried out from a qualitative perspective 
through the analysis of the data in front of the view of the students in front of the work 
of tutors on site to the detriment of those who carry out their home office activities. In 
order to have a better understanding of this process, it is necessary to study theories 
that deal with the role of the tutor in the modality of distance learning and its 
functions, to understand the processes of teaching learning mediated by the virtual 
learning environments, besides the role of mediation. When analyzing the tutoring 
models applied in the Institution as a pilot (on site), it is noticed that the student 
satisfaction index, referring to the tutor, is better than in relation to the tutors who 
remained in the home office model, due to a better training, internalized working 
hours, contact with teachers and better follow-up of course coordinations. 
 
Key-Words: Distance learning. DistanceTutoring. Training. Mediation. 
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INTRODUÇÃO 

A Tutoria a Distância, como parte importante do processo de aprendizagem 

da Educação a Distância, vem sofrendo alterações significadas e positivas ao longo 

dos anos e conquistando mais importância, tanto para o desenvolvimento do 

processo de formação profissional e seus impactos na sociedade, quanto na visão 

das Instituições de Ensino Superior quanto na dos discentes. 

Parte destas mudanças da tutoria se efetivam graças ao desenvolvimento 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), que permitem aos atores do 

processo de aprendizagem um relacionamento melhor e mais dinâmico, encurtando 

assim a “distância” entre estes personagens, principalmente alunos e tutores. 

Com a necessidade deste relacionamento com os alunos, em diversas 

frentes tais como a operacional, pedagógica e afetiva, os tutores precisam também 

de um olhar diferenciado por parte das Instituições de Ensino Superior (IES), que 

precisam propiciar também as condições para que a tutoria possa realizar os 

processos de mediação com qualidade. 

Partindo destas e também de outras premissas, faz-se necessário um 

aprofundamento dos estudos no que diz respeito a figura do tutor a distância e 

também de seu papel junto aos alunos, durante todo o período de sua formação 

num curso de Graduação EaD. 

Em linhas gerais o tutor a distância tem como funções principais assistir o 

aluno em suas atividades, promovendo seu engajamento nas disciplinas ministradas 

por meio de mediações de ordem pedagógica, afetiva e operacional. 

Também atua realizando as correções de atividades avaliativas com 

comentários que possam direcionar os estudos de modo a suprir as necessidades 

de seus alunos, para que estes tenham condições de assimilar o conteúdo de 

maneira que possam aplicá-lo em suas respectivas áreas de atuação. 

Ao longo dos anos, observando a atuação do tutor a distância, percebe-se 

que houve uma perda de sua identidade no tocante a sua função, muitas vezes 

delegada a função de um corretor de atividades avaliativas e deixando em segundo 

plano o exercício das operações de mediação e interação com seus alunos. 

A relevância deste estudo, inicialmente, se deu pela necessidade de 

entender o papel do tutor a distância no processo de ensino aprendizagem de 

cursos de Graduação de uma Instituição de Ensino Superior e a sua função neste 
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sistema educacional no que diz respeito a dimensões históricas, culturais, políticas e 

sociais com o entendimento do processo de sua formação como um profissional da 

educação. Buscou-se também, compreender o papel do trabalho da tutoria, 

consolidando o mesmo enquanto um profissional importante nos processos 

educativos, tomando como base a tutoria a distância da Universidade Norte do 

Paraná – UNOPAR, a qual foi estudada. 

Sendo assim o objetivo geral deste trabalho é justamente estudar e entender 

os resultados da implantação de um novo modelo de tutoria em uma Instituição de 

Ensino Superior, na modalidade semipresencial. Além desse elemento, torna-se 

importante entender a relação entre a identidade do tutor a distância e o trabalho de 

tutor; descrever e acompanhar o processo de implantação do novo modelo de tutoria 

a distância; levantar as fragilidades e positividades com os processos de tutoria, 

tendo como base, os 3 novos modelos aplicados; analisar a percepção dos alunos 

frente aos novos modelos de tutoria, no que diz respeito a qualidade. 

Dentro desse contexto foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo com 

3 grupos pilotos estruturados em um novo modelo de tutoria (on site) frente ao grupo 

dos sem piloto (home office) na busca por uma definição de uma nova estrutura de 

tutoria. Por meio desses pilotos tivemos as condições de realizar análises da 

percepção da qualidade pelos alunos atendidos por estes tutores. Para essa análise, 

buscou-se a visão dos alunos frente aos processos de mediação dos tutores tanto 

dos pilotos quando dos não pilotos, no que tange as ferramentas sistema de 

mensagens, fóruns e sala do tutor. 

Temos como hipóteses, ao realizar este estudo, que o tutor trabalhando de 

maneira internalizada, com uma jornada de trabalho de 30 horas semanais 

consegue cumprir suas atividades de tutoria com melhor qualidade. Entendemos 

também que com uma melhor condição de trabalho (aumento salarial, capacitação 

específica, melhor infraestrutura) é possível que o tutor a distância tenha condições 

de realizar seu trabalho de forma mais efetiva. 

Por meio desta capacitação específica, acredita-se que o tutor tenha maior 

consciência e relevância de suas funções no que diz respeito ao processo de ensino 

aprendizagem aplicado na modalidade a distância, tendo desta maneira, um 

profissional atuante e com identidade própria para que possa realizar as atividades. 

Dentro deste novo modelo de tutoria, espera-se encontrar uma mediação 

assertiva, no que diz respeito a questões de ordem pedagógica, operacional e 
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afetiva, promovendo assim, além do aumento na percepção da qualidade, um 

engajamento maior dos alunos nos estudos. 

Nesse sentido, o trabalho foi dividido em três capítulos onde, no primeiro 

buscou-se contextualizar a Educação a Distância (EaD), com um breve histórico e a 

figura do tutor a distância dentro deste modelo de ensino, com suas interações entre 

os demais atores do processo de ensino aprendizagem. 

O segundo capítulo foi dedicado a estudar o tutor a distância e suas 

especificidades, abordando suas funções e atividades junto a seus alunos e 

Instituição, bem como os meios e ferramentas que este dispõe para realizar seu 

trabalho. 

No terceiro capitulo é apresentada a pesquisa realizada na IES, os modelos 

estudados em formas de “piloto” e os resultados que apresentaram junto a 

percepção da qualidade dos alunos atendidos pelos tutores. 

Baseando-se num olhar crítico que requer a pesquisa científica, procurou-se 

oferecer as Instituições um cenário onde a figura do tutor a distância seja atendida 

de forma que este possa realizar suas atividades com excelência junto a seus 

alunos e demais participantes do processo. 
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1 CAPÍTULO I 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A Educação a Distância, no contexto atual, está em crescimento constante e 

apesar de muitas pessoas considerarem não ser a modalidade de ensino ideal, é a 

que proporciona maior oportunidade de inclusão educacional, levando conhecimento 

a lugares remotos, possibilitando a autonomia de seus alunos no cumprimento de 

suas atividades e potencializando o processo de formação profissional em nosso 

país. 

Mattar (2011) traz o conceito de que EaD é uma modalidade de educação 

planejada por docentes ou instituições, em que os alunos e demais atores do 

processo estão separados fisicamente e são utilizadas diversas tecnologias de 

comunicação.Nesta modalidade de educação temos presente o uso de recursos 

tecnológicos avançados, apresentando-se como uma promissora metodologia de 

ensino e aprendizagem. 

Segundo Lopes (et al., 2003), no término do século XIX algumas instituições 

européias e norte americanas iniciaram a oferta de cursos por correspondência, de 

natureza técnica e sem estarem diretamente ligados a uma formação acadêmica. 

Devido a esta ação, foi criada uma falsa impressão onde passou-se a acreditar que 

os cursistas de educação a distância o faziam por não terem condições de ingressar 

e estudar numa faculdade. 

Conforme Schlosser (2010), na Suécia, em 1833, foi ofertado um curso de 

contabilidade a distância, sendo o que mais se aproximava de uma formação 

acadêmica e, anos depois, passou a acontecer em países como Inglaterra, Estados 

Unidos e Alemanha, visto que anteriormente a educação a distância tinha um 

direcionamento técnico aos seus alunos. Anos a frente, outros países tiveram 

experiências como estas, tais como Inglaterra e Estados Unidos e Alemanha. 

A Open University, criada na Inglaterra no final dos anos 60, foi a primeira 

universidade criada tendo como base os conceitos de Educação a Distância que 

conhecemos hoje e, numa história de 35 anos graduou milhões de pessoas com a 

utilização de recursos de comunicação e tecnologia, sendo exemplo para várias 

universidades abertas que surgiram em países como Turquia, Nova Zelândia, Índia e 
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Holanda (SCHLOSSER, 2010). 

Para Lopes (et al., 2003), a abertura da Open University é um importante 

acontecimento dentro da história da EaD por trazer inovações tecnológicas no 

instrumento de comunicação entre professores e alunos e também no envio de 

materiais educativos. Segundo Litwin (2001, p. 15), a Open University “[...] mostrou 

ao mundo uma proposta com um desenho complexo, a qual conseguiu, utilizando 

meios impressos, televisão e cursos intensivos em períodos de recesso de outras 

universidades convencionais, produzir cursos acadêmicos de qualidade. [...] A Open 

University transformou-se em um modelo de ensino a distância”. 

Por questões geográficas, países como Finlândia, Canadá, Suécia, 

Dinamarca e Noruega, passaram a oferecer a Educação a Distância como forma de 

quebrar as barreiras de locomoção das pessoas aos grandes centros para 

realizarem seus estudos, devido ao frio intenso e a distância, permitindo assim que 

estas pessoas dessem continuidade a seus estudos. 

Para Moraes (1993), tratando-se da América Latina, apenas na década de 

60 começaram a surgir instituições que seguiam conceitos europeus de educação a 

distância, oferecendo estudos por correspondência. O fortalecimento desta 

modalidade se dá, nesta época, pelo surgimento de apostilas, cartilhas, livros e 

guias para estudo e, na década de 70, como excelentes ferramentas, a televisão e o 

rádio passam a fazer parte destes materiais. Alguns anos mais tarde passam a fazer 

parte deste contexto os vídeos, fitas cassete, CD rooms e a internet. 

Apesar de instituições norte americanas terem interesse de investir nesta 

modalidade de ensino no Brasil no final do século XIX, o sistema postal precário e o 

preconceito social fizeram com que estas declinassem a tal interesse no país. 

Conforme Schlosser  (2010), apenas em 1923 foi fundada a Radio 

Sociedade do Rio de Janeiro, iniciando assim as atividades de programas 

radiofônicos educativos no Brasil, sob os ideais de Edgar Roquete Pinto e de Henry 

Morize. Existentes até hoje, o Instituto Radiotécnico Monitor, fundado em 1939, tinha 

como objetivo a formação de profissionais técnicos para consertos de rádio e, em 

1941, o Instituto Universal Brasileiro surge e passa a oferecer formação profissional 

de níveis básicos e médios, ressaltando que estas duas instituições alcançaram 

resultados positivos em suas áreas de atuação. 

Com o intuito de formar profissionais a distância, surge em 1943 o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), que cria, em 1950 a Universidade 
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do Ar, alcançando 318 municípios dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e 

levando conhecimento, por meio do rádio, a pessoas que não sabiam escrever e 

nem ler. Esta Universidade do Ar oferecia aulas temáticas com interesse comum e 

os materiais didáticos eram enviados por correio, tendo aulas ministradas ao vivo 

aos alunos, por professores na rádio sede (SCHLOSSER, 2010). 

Conforme Mattar (2011), foi criado em 1970 pelo Serviço de Radiodifusão 

Educativa do Ministério da Educação e Cultura, o Projeto Minerva oferecia uma 

suplementação de estudos, caracterizado como sendo uma alternativa ao sistema 

tradicional de ensino, visando revisar e reforçar conteúdos escolares. Por um 

decreto presidencial este projeto foi possível de ser implantado e, como uma 

obrigatoriedade, determinava que as emissoras de rádio tivessem uma programação 

educativa, mantido até início dos anos 80. 

Apoiados pela Fundação Roberto Marinho e pela Fundação Padre Anchieta, 

surgiu no final da década de 70 e início da década de 80 os telecursos de 1º e 2º 

Graus. 

Neste momento passaram a ser utilizados aparelhos de TV, permitindo desta 

forma que surgissem novas iniciativas com o propósito de formar professores, 

motivando e repensando a prática cotidiana da sala de aula. O Governo Federal, em 

1992, lança o Programa de Valorização do Magistério, objetivando atualizar cursos 

que já eram oferecidos, usando recursos mais tecnológicos como internet, 

videoconferências, entre outros. 

Forma-se então, com a utilização destes outros meios tecnológicos, o marco 

da consolidação do Ensino a Distância como sendo mais uma modalidade de 

ensino. 

Ainda na década de 90, em 1992, é lançada a TV Escola pelo Governo 

Federal, tendo como principal objetivo o aperfeiçoamento e atualização dos 

professores de redes públicas, fornecendo assim uma capacitação a todos que 

tinham problemas em frequentar aulas presenciais devido ao tempo e condições 

geográficas. 

Avançando cada vez mais por meio da informática e das telecomunicações, 

o EaD passa a abranger cursos de níveis diferenciados tanto de graduação quanto 

de pós graduação, atuando em diversos níveis de conhecimento. 

O Governo Federal, em 1996, cria uma legislação, que dentre outros 

elementos, tem a finalidade de regulamentar e propiciar o credenciamento de 
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instituições, tanto públicas quanto privadas, do ensino superior. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em seu artigo 80 (Lei 9.394 de 20 de dezembro de 

1996) aponta que :  

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, e de educação continuada.§ 1º A educação a distância, organizada 
com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições 
especificamente credenciadas pela União.§ 2º A União regulamentará os 
requisitos para a realização de exames e registro de diplomas relativos a 
cursos de educação a distância.§ 3º As normas para produção, controle e 
avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua 
implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas.§ 4º A educação a 
distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:I custos de 
transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora de 
sons e imagens;II concessão de canais com finalidades exclusivamente 
educativas;III reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, 
pelos concessionários de canais comerciais. (BRASIL, 1996, p. 1). 

No que diz respeito à concepção de educação e currículo, segundo Battini 

(et al., 2016), a Resolução CNE/CES n. 01/2016, traz reforço aos Referenciais onde 

os sistemas de educação necessitam garantir a interação entre professores, alunos 

e tutores e permitam ao discente resolver questões que surjam durante a sua 

formação e com rapidez. Faz-se necessário criar vias de comunicação e diálogo 

entre todos os envolvidos no processo educacional. 

Quanto ao perfil profissional dos profissionais da educação, Battini (et al., 

2016) trazem novamente a Resolução CNE/CES n. 01/2016 que determina o 

detalhamento dos profissionais abrangendo professores, gestores, técnicos e 

egressos. Os referenciais destacam o perfil da equipe, porém não fixam modelo 

único, deixando aberto a instituição para constituírem como deve ser composta a 

equipe, mas apontam a necessidade de ser englobado três categorias de 

profissionais que atuem articuladamente, sendo: docentes, tutores e pessoal técnico 

administrativo. 

Posto isto, os referenciais e marcos regulatórios já traziam o tutor como uma 

figura importante na EaD, junto com os demais atores do processo.  

No dia 25 de maio de 2017 entra em vigor o Decreto Nº 9.057 (BRASIL, 

2017), que regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e, logo 

em seu Artigo Primeiro, considera a educação a distância a modalidade na qual 

onde a mediação didática pedagógica ocorre por meio da utilização de meios de 

comunicação e tecnologia de informação, com um pessoal qualificado para tal, 
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políticas de acesso tendo acompanhamento e avaliações compatíveis, entre outros, 

com desenvolvimento de atividades educativas por estudantes e demais 

profissionais de educação que estejam em lugares e tempos diferentes (BRASIL, 

2017, Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996). 

Sendo tratada como uma modalidade educacional, o Ensino a Distância tem 

a obrigatoriedade dos momentos presenciais, assim como nos outros sistemas de 

educação formais, sendo esta nas avaliações dos alunos, nas apresentações, nos 

estágios e nas defesas de trabalho de conclusão de curso. 

Com a preocupação pela qualidade dos cursos oferecidos pelas instituições, 

os órgãos federais devem realizar a autorização, a renovação e o reconhecimento 

destas instituições pois, nada adianta ao estudante e sua formação se não houve 

garantia de qualidade por meio da sistematização destes processos. 

Por meio de novas tecnologias, o Ensino a Distância promove um 

encurtamento de distâncias, socialização de saberes e maior agilidade no estudo 

dos conteúdos propostos, valorizando e aumentando a procura por esta modalidade. 

Porém, apesar de ter sua regulamentação e supervisão por órgãos 

governamentais, garantindo a qualidade do ensino prestado aos alunos, ainda existe 

resistência e questionamentos no que diz respeito a esta modalidade, ameaçando 

assim a popularização da EaD. Precisamos também levar em consideração, além 

deste pré conceito, a dificuldade de alguns estudantes em lidar com ambientes 

digitais, os chamados analfabetos virtuais. 

Mesmo enfrentando diversos obstáculos, o Ensino a Distância faz parte do 

cotidiano de muitas pessoas, aumentando sua força e ampliando sua área de 

atuação, contribuindo com a entrega de conhecimento a parcelas cada vez maiores 

de estudantes em território nacional. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

Uma definição para Educação a Distância na qual engloba elementos de 

várias outras definições é trazida por Mattar (2011) “A EaD é uma modalidade de 

educação, planejada por docentes ou instituições, em que professores e alunos 

estão separados espacialmente e diversas tecnologias de comunicação são 

utilizadas”. 

Dentre outras, uma das características marcantes da EaD é a separação 
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espacial e, conforme Mattar (2011), ao contrário desta, a temporalidade tem sido a 

cada dia menos essencial para sua definição, visto que as novas tecnologias 

permitem a realização de várias atividades síncronas, onde alunos, tutores e 

professores interagem num mesmo momento, tais como chats, ferramentas de voz, 

vídeo e web conferencias e também em mundos virtuais. 

Com o aprimoramento das TICs, é possível fazer EaD com uma séria de 

atividades interativas, passando a fazer parte integrante deste conceito. Ainda hoje é 

possível fazer EaD com baixo nível tecnológico, com a utilização de materiais 

escritos ou telefone, Mattar (2011). 

Embora Mattar (2011) não descarte a possibilidade da realização de EaD 

com materiais escritos, vindos com o desenvolvimento das TICs e particularmente 

da internet, passam a existir os Learning Management Systems (LMSs) ou Sistemas 

de Gerenciamento de Aprendizagem. A denominação mais comum é Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), podendo ser dito que é uma marca registrada da 

EaD. 

Estes Ambientes Virtuais, conforme Mattar (2012), não se restringem apenas 

aos tradicionais LMSs, mas também a redes sociais, plataformas Web, mundos 

virtuais, games entre outros, ampliando assim para toda plataforma em que o 

professor a distância tem a seu dispor para a realização de atividades. A escolha e o 

balanceamento justo dentre estes vários ambientes, considerando o público a ser 

alcançado, tendem a determinar decisivamente os resultados dos projetos EaD. 

Diante disto, referente a distância, a temporalidade e o Ambiente Virtual, há 

necessidade de que os alunos sejam avaliados, também como uma prerrogativa das 

resoluções e referenciais de qualidade aplicados a EaD. 

Sendo outra característica do EaD, o aluno tem sua autonomia no que diz 

respeito aos seus estudos e, conforme Bonin (2013), o sucesso do aprendizado via 

EaD carece, em grande parte, da organização do aluno em sua rotina, mas que, por 

vezes não está habituado a esta disciplina em seu tempo e espaço. 

Ainda citando Bonin (2013), se o aluno for considerado como o centro do 

processo, que se organiza e estuda, a tutoria tem papel fundamental devendo ser o 

motivador e o interprete, auxiliando o aluno à medida que suas dúvidas forem sendo 

concebidas. 

Diante desta autonomia em seus estudos, e também como centro do 

processo, o aluno precisa ser avaliado para que assim possa comprovar o seu 
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aprendizado junto aos conteúdos que foram ministrados. 

Para o acontecimento da EaD temos a necessidade também de interações e 

mediações entre todos os atores do processo e, no que diz respeito a interação, 

Mishra e Juwah (2006) tem a conclusão de que a interação é o elemento chave na 

educação, resultando desta, atitudes mais positivas. 

Referente a mediação pedagógica, esta é definida por Masetto (2006, p.144) 

como: “[...] a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um 

facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem que se apresenta com a 

disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem [...]”. 

Para apoiar esta mediação pedagógica é necessário o uso das tecnologias, 

que devem ser pensadas e aplicadas de maneira que a aprendizagem realmente 

possa acontecer, de forma eficiente e eficaz, sendo assim, significativa. 

Nesta modalidade de ensino a assimilação do conteúdo ministrado acontece 

de forma ativa e, neste contexto, o aluno é parte importante deste processo pois faz 

parte também da produção do conhecimento ao compartilhar suas vivências. 

Desta forma, o aluno deve ser ativo, não bastando apenas assistir as 

teleaulas, ler e acessar o ambiente. É preciso então que haja a interação com os 

conteúdos ministrados e com seu grupo, fazendo-se presente nas discussões. 

Sob esta perspectiva de um aluno ativo (KONRATH et al., 2009) afirmam 

que o aluno deve aprender a ser um aluno virtual, o que implica em compromisso, 

organização, iniciativa, autonomia e disciplina, fazendo com que os atores deste 

processo (professores, tutores e alunos) devam ter competências e habilidades 

mínimas. 

Dentro de todo este contexto onde os atores atuam no processo de ensino, o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que é o meio pelo qual as atividades são 

realizadas, avaliativas ou não. 

Ao falar de ambiente de aprendizagem, neste caso suprimindo a palavra 

virtual, podemos imaginar uma sala de aula, seu espaço físico e também o professor 

e alunos, onde acontece o processo de ensino e de aprendizagem. Segundo Costa 

e Oliveira (2004, p. 118), os ambientes de aprendizagem são “espaços das relações 

com o saber [...] ambientes que favorecem a construção do conhecimento”. 

No modelo de educação a distância, grande parte do ensino e aprendizagem 

ocorre no AVA onde os recursos didáticos estão disponíveis em contextos diferentes 

e, na maioria das vezes, a transmissão do conhecimento ocorre de forma 



23 
 
assíncrona. 

[...] consistem em mídias que utilizam o ciberespaço para veicular conteúdo 
e permitir a interação entre os atores do processo educativo. Porém a 
qualidade do processo educativo depende do envolvimento do aprendiz, da 
proposta pedagógica, dos materiais veiculados, da estrutura e qualidade 
dos professores, tutores, monitores e equipe técnica, assim como das 
ferramentas e recursos tecnológicos utilizados no ambiente. (PEREIRA; 
SCHIMITT; DIAS, 2007, p. 4). 

Sob esta perspectiva, apesar dos recursos cada vez mais avançados de 

interação, não substituirão a atuação dos atores do processo e, devido a isto, existe 

a necessidade de um aprimoramento no que tange as mediações dentro destes 

espaços. 

A mediação por meio do AVA ocorre na maioria das vezes de forma 

assíncrona, porém existem recursos síncronos também, sendo normalmente os 

chats e em alguns casos os fóruns e correio eletrônico. 

Mattar (2011) traz como valiosas as atividades síncronas, em que docentes 

e alunos podem interagir no mesmo momento por meio de diversos recursos como 

chats, ferramentas de voz, vídeo e web conferencias. 

Assim como a mediação pedagógica é de grande relevância, os materiais 

didáticos apresentados aos alunos também devem ser concebidos de maneira que 

possam agregar e facilitar a mediação realizada entre professores, tutores e alunos, 

promovendo a construção do conhecimento.  

Embora, em algumas situações, os professores já tenham experiência em 

cursos presenciais, esse não os torna habilitados técnica e pedagogicamente a 

produzirem materiais adequados e com a qualidade necessária a utilização em 

educação a distância. 

O material didático está vinculado ao tipo de suporte que possibilita 

materializar o conteúdo. Segundo Chartier (2002) quando é afirmado que o texto não 

existe fora dos suportes materiais que dão permissão a sua leitura (ou visão) e nem 

fora da condição na qual pode ser lido (audição). 

Iniciando a década de 2000, Pfromm Netto (2001), ao discutir mídias 

educativas, anunciou as transformações dos meios e apontou a importância dos 

recursos tecnológicos na educação, defendendo que o material didático deve ser 

aprimorado: 
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Tanto nas áreas de materiais impressos como nas da televisão, rádio e 
informática educativa, ocorreu um refinamento inegável nos procedimentos 
de produção de materiais para fins de ensino, que gerou nova linguagem, 
novos esquemas de trabalho, novas concepções, novas técnicas e novos 
instrumentos de avaliação. (PFROMM NETTO, 2001, p. 38). 

É o cenário educativo que tem absorvido as tecnologias, como a internet e 

audiolivros. Isso implica em constante inovação na produção do material didático. 

Segundo Assis e Cruz (2007), na Educação a Distância é preciso considerar 

que terão poucas oportunidades de encontros presenciais e, como este processo de 

educação é uma construção e reconstrução do conhecimento e apropriação de 

saberes, a linguagem se constitui numa das principais ferramentas, uma vez que é 

por meio dela que será embasado o processo de comunicação entre os diversos 

atores envolvidos. Essa linguagem está presente na relação tutor e aluno e no 

material didático produzido para o curso. 

Ao produzir o material didático, é neste contexto que o docente a estrutura, 

procurando oferecer fontes de estímulos diversificados. Instigam o desenvolvimento 

do aluno por meio de ambiente perturbador em que haja desafios e seja interativo 

para que possa assumir a responsabilidade sobre sua própria aprendizagem e 

desenvolva habilidades cognitivas que permitam o seu processo educacional e o seu 

desempenho. 

Neste contexto, pressupõe que aprendizagem seja colaborativa, ou seja, 

cada elemento de determinado grupo faz-se responsável, pela sua aprendizagem e 

pela aprendizagem dos demais elementos do grupo, sendo caracterizada a 

participação ativa e interação, tanto entre os alunos quanto entre os alunos e tutores 

e professores, propiciando e facilitando o crescimento do grupo 

(APRENDIZAGEM..., 2006). 

Essa aprendizagem colaborativa necessita ser pensada desde a produção 

do material didático. A elaboração deste deve ser realizada em conjunto com uma 

equipe multidisciplinar, composta de profissionais especializados em desenho 

instrucional, diagramação, ilustração e desenvolvimento de páginas web para que 

então, este material seja concebido numa linguagem dialógica, utilizado em conjunto 

com as mídias compatíveis e coerentes com o contexto do público alvo a ser 

alcançado, proporcionando a autonomia e desenvolvendo a capacidade de 

aprendizado dos alunos. 

A educação a distância deve também privilegiar o desenvolvimento de 
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materiais para o ensino em detrimento da orientação aos alunos, das tutorias, das 

propostas de avaliação ou da criação de comunidades de aprendizagem, se 

convertendo em portadores da proposta pedagógica da instituição. 

O material didático se torna objeto de reflexão e análise também da tutoria, 

sendo necessário que exista coerência entre a atuação do tutor e os objetivos da 

proposta. A não existência desta coerência, pode constituir em sério problema num 

programa, pois o tutor pode mudar o sentido da proposta. Assim, faz-se necessário 

estender a formação do tutor também para esta compreensão, pois, com a formação 

adequada, o tutor estará apto a entender, melhorar, enriquecer e aprofundar a 

proposta pedagógica oferecida pelos materiais de ensino no âmbito de um 

determinado projeto (LITWIN, 2001). 

Conforme Struchiner (et al., 1998), os atores do processo de ensino na 

modalidade de Educação a Distância devem ter o conhecimento claro de como 

funciona o processo de construção do conhecimento, dos métodos adequados para 

avaliação e de mediação pedagógica, para que assim possam realizar uma atuação 

condizente com suas funções. 

Nesse sentido, torna-se necessário reconhecer que para a realização do 

Ensino a distância, é essencial conhecer os atores do processo que efetivam a 

prática dessa modalidade, sendo que nesse trabalho, o principal objetivo é 

compreender o papel do tutor e seu trabalho enquanto importante agente para essa 

modalidade. 

1.3 O TUTOR E A SUA RELAÇÃO COM OS ATORES DO PROCESSO NA 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Partindo do princípio de que a modalidade de Educação a Distância (EAD) 

difere da educação presencial apenas em alguns aspectos pontuais, e não em sua 

essência, esta lança mão de recursos e meios para remediar a distância física 

presente entre os atores deste processo de ensino, permitindo que os envolvidos 

tenham participação efetiva com acesso às informações, trocas de experiências e 

amparados de tal maneira que possam realizar estas atividades (STRUCHINER; 

GIANNELLA, 2001). 

Por remediar esta distância física existente, é fundamental que seja 

analisado o papel do tutor a distância dentro deste contexto, pois este ator serve de 
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apoio e suporte aos alunos no tocante as suas atividades, tanto de cunho 

operacional quanto pedagógico, fazendo uso dos diferentes meios disponíveis para 

tal. 

Com o conceito de tutoria ainda sendo questionado, iniciamos analisando o 

significado da palavra “tutor”, sendo aquele que tutela, ampara, confere proteção, 

dependência e sujeição (STRUCHINER et al., 1998). Verificando estas 

características é possível perceber que não fazem parte do perfil completo do tutor, 

pois este profissional de uma modalidade de Ensino a Distância busca também o 

engajamento do seu aluno no tocante a potencialização do ato educativo, 

participando, criando, se relacionando e fazendo com que este tenha ações 

reflexivas em sua caminhada acadêmica. 

Objetivando ter uma abordagem mais completa da função do tutor, além das 

que constam no sentido vernáculo da palavra, torna-se necessário implementar 

diversas qualidades que, segundo Aretio (2001), são fundamentais ao exercício 

desta função, sendo elas: Cordialidade: a tratativa com os alunos deve ser realizada 

de maneira que se sintam respeitados e confortáveis; Aceitação: é papel do tutor 

aceitar a realidade do aluno, fazendo com que ele se sinta participante ativo no 

processo de ensino; Honradez: não se deve criar expectativas quanto ao que  o tutor 

pode oferecer aos alunos, permanecendo a verdade e honestidade nas tratativas; 

Empatia: aproximar as relações, colocando-se no lugar do aluno. 

Atreladas a estas qualidades, Aretio (2001) complementa ressaltando ainda 

a capacidade do tutor em desenvolver uma leitura inteligente, ou seja, é necessário 

que saiba ler o que o aluno escreve intencionalmente, ou inconscientemente. Por 

meio deste tipo de leitura o tutor deve ter condições de retornar ao aluno de forma 

adequada, estimulando sua reflexão sem que haja uma quebra do fluxo natural do 

pensamento e também, que saiba interpretar o seu silêncio, que muitas vezes é 

necessário para alguma tomada de decisão, mas que também pode significar um 

desânimo em relação aos seus estudos. 

Para Mattar (2012) é responsabilidade do tutor o contato inicial com sua 

turma provocando a apresentação dos alunos, envia mensagens de agradecimento, 

transmite um feedback rápido e mantém um tom amigável. Cabe ao tutor transmitir 

um senso de comunidade na turma que atende, desempenhando um papel social. 

Além deste papel social desempenhado pelo tutor, Mattar (2012) afirma que 

o tutor tem o papel pedagógico e intelectual no qual deve incentivar seus alunos ao 
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fazer pesquisas, avalia respostas e coordenar discussões, encorajando a construção 

de conhecimento. No que diz respeito ao papel tecnológico, o tutor instrui seus 

alunos no acesso ao conteúdo dos cursos com a interpretação do material visual e 

multimídia, pois alguns alunos não possuem o conhecimento necessário. 

O tutor, tendo competência para atuar desta maneira, diminui a distância 

existente nesta modalidade de ensino, pois obtém uma relação mais humana e 

afetiva com seus alunos, baseadas na cumplicidade, amizade e confiança. 

Com os apontamentos realizados no tocante a educação a distância e o 

tutor, podemos perceber que este tem papel fundamental no processo de ensino e, 

portanto, é necessário que tenha condições de atuar como tal, tanto no que diz 

respeito a sua interação com os alunos quanto no ambiente em que vai operar. 

Litwin (2001) faz um comparativo do tutor a distância com um bom docente, 

ou seja, aquele que oferece fontes de informação e orientações seguras, 

promovendo a realização das atividades educativas para que haja a compreensão 

do conhecimento.Sob esta perspectiva de Litwin (2001), o tutor ultrapassa a função 

de um simples dinamizador pois, na verdade, ele deve favorecer um relacionamento 

dinâmico com o conhecimento, não bastando somente estratégias interativas. É 

necessário para isso que o tutor tenha conhecimento nas disciplinas em que atua e 

para isso torna-se necessário uma formação especializada e permanente, gerando 

uma tarefa desafiadora e complexa. 

Para que o tutor possa ultrapassar a função de ser um dinamizador, um fator 

importante é a mediação pedagógica onde a aprendizagem precisa ser encarada de 

outra maneira, indo além de uma mera transmissão de conhecimentos que vem da 

abordagem tradicional. Nesta transmissão de conhecimentos tradicional temos o 

professor como transmissor e o aluno como receptor, onde as disciplinas tem o seu 

conteúdo exposto de modo estanque e fragmentado e o conhecimento como algo 

pronto (ALARCÃO; TAVARES, 2003). 

Tendo sido posto o aluno como o centro deste processo de aprendizagem, 

considerando a distância, a temporalidade, a utilização das TICs e dos Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem e que, anteriormente num formato presencial os alunos 

tinham a presença do professor numa sala de aula, na EaD o tutor vem a ter um 

papel imprescindível para que o aluno possa ser direcionado da melhor maneira 

possível (BONIN, 2013). 

De acordo com Konrath (et al., 2009), com uma mediação pedagógica bem 
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direcionada, espera-se que o tutor tenha um novo papel neste processo de ensino, 

atuando de forma que interaja com seu aluno tendo como foco o objeto do 

conhecimento da disciplina, realizando uma mediação desafiadora, no sentido de 

instigar o aluno a procurar saber mais e de outras fontes, de determinado conteúdo. 

Na realização da mediação pedagógica, o tutor apoia o trabalho do docente 

fazendo o acompanhamento e a comunicação com os alunos, sendo desta forma a 

ponte entre o aluno, os professores e o curso (MEC, 2007, p. 21). 

Citando ainda os Referenciais de qualidade do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) para Educação Superior a Distância (MEC, 2007), estes apontam que 

um sistema de tutoria adequado é quem qualifica o processo de aprendizagem é 

aquele que prevê a atuação de profissionais que ofereçam tutoria a distância e 

presencial. O referencial de Qualidade difere o tutor a distância do tutor presencial. 

O tutor a distância, como o próprio nome diz, é aquele que está distante 

geograficamente do aluno, realizando seu trabalho por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

A tutoria a distância atua a partir da instituição, mediando o processo 

pedagógico junto a estudantes geograficamente distantes, e referenciados aos polos 

descentralizados de apoio presencial. Uma das várias atribuições deste profissional 

é o esclarecimento de dúvidas através de fóruns de discussão pela internet, pelo 

telefone, participação em videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto 

pedagógico. O tutor a distância tem também a responsabilidade de promover 

espaços de construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e 

sustentação teórica aos conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas atribuições 

participar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os docentes 

(BRASIL, 2007, p. 21). 

Já o tutor presencial atende a seus alunos no polo, em horários definidos, 

relacionados com os encontros presenciais. Este profissional deve conhecer o 

projeto pedagógico do curso, o material didático e o conteúdo específico  dos 

conteúdos sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no 

desenvolvimento de suas atividades individuais em relação a estes, bem como ao 

uso das tecnologias disponíveis. Participa de momentos presenciais obrigatórios, 

tais como, avaliações, aulas práticas em laboratórios e estágios supervisionados, 

quando se aplicam. O tutor presencial deve manter-se em permanente comunicação 

tanto com os estudantes quanto com a equipe pedagógica do curso (BRASIL, 2007, 
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21-22). 

Tanto na tutoria presencial quanto na tutoria a distância, entende-se que 

seja necessário o conhecimento dos tutores sobre os conteúdos que estão sendo 

ministrados e, por isso, existe a necessidade da capacitação no tocante as 

disciplinas e nos fundamentos da EaD. 

Ao pensar no tutor a distância como tendo papel fundamental para o êxito 

dos processos educativos, apesar de todo o avanço tecnológico que vem sendo 

construído, implica também em pensar a formação pedagógica adequada ao 

professor, para que seja capaz de realizar suas atividades com qualidade e atender 

de forma satisfatória os alunos. 

Analisando estas considerações, fica evidente a indefinição quanto ao tutor a 

distância ser ou não um professor e também no que diz respeito aos seus limites e 

sua abrangência de sua ação. 

1.3.1 Tutores e os Atores do Processo: Professor, Tutor e Aluno 

Tendo como princípio de que a prática pedagógica da Educação a Distância 

ocorre por meio de três atores, sendo estes: professor, tutor e aluno, que estão 

relacionados entre si, porém com competências distintas a cada um deles. Além da 

articulação desses atores com as Tecnologias da Informação e da Comunicação.  

De acordo com Litto e Formiga (2009), estas competências são 

indispensáveis no EaD e sua aquisição ocorre com o envolvimento do saber e fazer, 

a teoria e a prática e os princípios e processos da tecnologia educacional, exigindo, 

portanto, habilidades adequadas em atividades distintas. Além de outros fatores, 

estas diferenças se dão pelo envolvimento de novas tecnologias com os sujeitos em 

tempos e espaços diferentes. 

Em tempos atuais, a EaD faz uso de recursos e meios tecnológicos para 

proporcionar aos sujeitos da aprendizagem o foco necessário a sua ação educativa, 

formando assim a 5º Geração de Educação a Distância, no século XXI (MOORE, 

2013). 

Para chegarmos a 5º Geração da Educação a Distância, tivemos o seguinte 

histórico de evolução, onde, segundo (MOORE, 2013), são as seguintes: 
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- 1° Geração: nesta geração o ensino a distância foi 

realizado por meio de correspondência, de forma 

individualizada e em casa, fundamentando esta 

modalidade; 

 

- 2° Geração: com sua transmissão por rádio e televisão, os 

alunos tinham pouca ou quase nenhuma interação com os 

professores, a não ser quando relacionava-se com a 

correspondência, porém, foram agregados o áudio e o 

visual da informação aos discentes a distância; 

 

- 3° Geração: esta surgiu de experiências norte americanas, 

Universidade Aberta, onde era integrado o áudio, o vídeo e 

as correspondências com orientações presenciais, fazendo 

uso de equipes de cursos e uma metodologia prática para 

realizar esta instrução usando uma abordagem sistêmica; 

 

- 4° Geração: realizada a primeira interação de alunos com 

alunos e instrutores, utilizando a teleconferência por áudio, 

vídeo e computador em tempo real. Este método foi muito 

bem-vindo para os treinamentos corporativos; 

 

- 5° Geração: fazendo uso de plataforma única de 

comunicação e de classes virtuais online com base na 

internet, tem uma escala mundial sendo aplicados métodos 

construtivistas de aprendizado colaborativo com a 

convergência de áudio, vídeo e texto. 

 

É considerando esta evolução, num curto período de tempo, que temos o 

ponto chave para analisar a tutoria, pois esta função se sobressai a partir do 

momento em que aumenta a interação entre os atores do processo de ensino. 

Para Alonso (2009), a prerrogativa básica para a modalidade de Educação a 

Distância é que seja proporcionado o “aprender a aprender”, sendo isto o 
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desenvolvimento de uma autonomia dos estudantes e, para que cheguem a esta 

condição é necessário o apoio e orientação do tutor, figura importante neste modelo 

de ensino, atrelado aos atores do processo: professores, alunos, coordenação, polo 

de apoio presencial 

1.3.1.1 O professor e o tutor no ensino a distância 

A figura do professor, uma das mais clássicas do processo de ensino, vem 

passando por grandes alterações no que diz respeito ao ensino a distância. Para 

Dalmau (2007, p. 57) “o corpo docente sem dúvida alguma foi um dos que mais 

contemplou mudanças de foco e atuação na área de Educação a Distância”, 

perdendo o contato presencial com os estudantes. 

Além de não ter o contato presencial com seus alunos, o professor de 

Educação a Distância precisa também ter conhecimento e acompanhar a tecnologia 

digital, que passa a ser exigido dos professores, para que possam se comunicar 

bem de acordo com os meios utilizados. 

Este acompanhamento da tecnologia digital, conforme cita Melo Neto (2007, 

p. 53), é um desafio e gera dificuldades ao professor “pois para os alunos que 

nasceram em uma geração com maioria dessas inovações tecnológicas já 

presentes, a dificuldade é minimizada em relação os professores que se deparam a 

cada instante com uma novidade”. 

Desta forma, surge então um novo perfil que é desejado ao docente que 

atua na EaD e, de acordo com U.S. Departamento of Education (2010, trad.), deve 

construir o conhecimento de forma interativa, tornando-se assim o professor, um co-

aprendiz que atua como facilitador. Da mesma maneira sugere a Associação 

Brasileira de Educação a Distância (ABED) (2016) quando faz a sugestão de que o 

professor deve facilitar a aprendizagem ao mesmo tempo que deve orientar o 

estudante e dinamizar a interação coletiva. 

Com um conteúdo transmitido por textos e vídeo aulas, na Educação a 

Distância o professor e o tutor tem a incumbência de fazer com que estas 

informações se tornem conhecimento aos alunos, por meio da mediação 

pedagógica. 

Para Catapan (2009, p. 75): 
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A mediação pedagógica pode se estender a um número maior de 
estudantes, pois não está centrada somente na pessoa do professor, mas 
desdobra-se em múltiplas situações de aprendizagem. As interferências 
pedagógicas estendem-se em situações continuas de aprendizagem, 
mediadas por diferentes meios de comunicação e dirigidas por uma equipe 
multifuncional. (CATAPAN, 2009, p. 75). 

Nesta equipe multifuncional que citou Catapan é que faz parte a figura do 

tutor. Para Alonso (2009, p. 93) “tutores seriam, em princípio, os apoiadores dos 

alunos na e para a incorporação dos meios aos processos de estudo”, sendo assim, 

os responsáveis pela inserção dos estudantes ao processo de Educação a Distância 

e aos demais mecanismos e ferramentas que fazem parte do processo de 

construção do conhecimento. 

Sendo assim, os tutores representam os estudantes para os professores e, 

em sentido oposto, representam os professores e a instituição para os estudantes. 

Para Locatelli (2009), o professor é o que tem a responsabilidade de 

impulsionar uma prática transformadora com seus estudantes, possibilitando uma 

inter-relação entre as disciplinas fazendo uso de uma metodologia agradável e clara, 

oferecendo uma melhoria do ensino aprendizagem. A função prática do tutor é a 

dimensão e exposição didática do conteúdo de forma metodológica e com uso das 

tecnologias, que como sujeito da EaD forma suas próprias competências. 

Como um ingrediente polivalente da EaD, o tutor é “fermento e fomento”, 

sendo poio estratégico e ação, sempre estando atento as novidades e contingências 

e a par dos recursos e informações que são relativos aos cursos, fazendo a ponte 

entre professores e alunos. Desta forma, esclarecido sua prática na mediação 

pedagógica, temos condições de dinamizar sua identidade de ser um agente da 

Educação a Distância e, consequentemente, sua profissão chamada de tutoria 

(OLTRAMARI, et al., 2012). 

1.3.1.2 Tutor e aluno 

Na comunicação entre tutor e aluno, a EaD tem o desafio de atingir um certo 

equilíbrio entre a autonomia nos estudos e as atividades interativas e, para tal, faz-

se necessário a figura do tutor Mattar (2012). 

Conforme Barbosa e Resende (2006) afirmam que a função orientadora do 
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tutor deve ser apoiada em vários processos, sendo: integralidade a orientação 

dirigida a todas as dimensões da pessoa; universalidade, dirigida a todos os 

orientandos; continuidade, realizada durante o processo de ensino aprendizagem; 

oportunidade, nos momentos críticos da aprendizagem e a participação, onde os 

tutores devem participar do processo em mais que uma das disciplinas cursadas 

pelo aluno. 

Segundo Moran (2005), a tutoria pode ser desempenhada nas formas: 

presencial, semipresencial e a distância. A forma presencial é justamente realizada 

presencialmente com os alunos, de forma individual ou em grupo, com objetivo de 

elucidar questões no que diz respeito ao conteúdo do curso e quanto a metodologia 

ou aspectos estruturais como provas, trabalhos, etc., (BELLONI, 2001; LANDIM, 

1997; LITWIN, 2001; MAGGIO, 2001). A tutoria semipresencial é considerada o tipo 

mais utilizado por se considerado mais eficaz e, a respeito da tutoria a Distância, é 

realizada por meio eletrônico, correio postal, telefone, porém Garcia Aretio (2001) 

trazem o alerta de que nem sempre o aconselhamento pode ser feito por meio postal 

ou eletrônico, visto que nem tudo pode ser facilmente explicitado por escrito, sendo 

ideal também o uso do telefone. 

Com estas afirmações, o relacionamento entre tutor e aluno deve ser o mais 

próximo possível, principalmente como fator motivador e esclarecedor quanto as 

dúvidas surgidas dentro do processo de aprendizagem oferecido pelo curso. 

O contato com o aluno começa pelo conhecimento da estrutura do curso, e é 

preciso que seja realizado com freqüência, de forma rápida e eficaz. A eficiência de 

suas orientações pode resolver o problema de evasão no decorrer do processo 

(MACHADO, 2004). 

1.3.1.3 Tutor presencial e a distância 

Para Barni (2011), o tutor presencial é pessoa chave e desempenha papel 

importante para auxiliar os alunos, individualmente ou coletivamente, a interagir com 

os materiais e transformar informações em conhecimento, atuando de maneira que o 

aluno tenha o sentimento de estar em uma aula presencial. Cabe ao tutor presencial 

acompanhar o aluno durante as atividades presenciais como teleaula, atividades 

supervisionadas, auto instrucionais, práticas e estágios, que o aluno deve 

desenvolver partindo do material didático e instrucionais de apoio ao curso. 
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Ainda tomando como base Barni (2011), o tutor presencial é tido como um 

elo entre o virtual e o real, com o objetivo de estimular o conhecimento 

proporcionando o compartilhamento de informações, envolvendo a promoção das 

relações humanas e do uso das tecnologias voltadas para a educação. 

Então, para um melhor acompanhamento e instrução dos alunos, é 

importante o alinhamento entre estes dois atores, presencial e a distância, de forma 

que seja promovido o processo de ensino aprendizagem. 

1.3.1.4 Tutor e coordenador de curso 

Segundo Moraes (2010), a indispensável equipe de profissionais da EaD é 

formada por especialistas em matérias, temas, disciplinas, autores e consultores, 

planejadores do ensino, editores, bibliotecários e especialistas na organização 

documental, produtores gráficos, revisores e preparadores de texto. 

Para a articular todos estes atores de forma a transmitir o conhecimento aos 

alunos, temos a figura do Coordenador de Curso onde este deve estar atento na sua 

funcionalidade e integração destes. 

Severino (2009) afirma que o papel da coordenação não se trata apenas de 

ser burocrático administrativo, mas de articulação, de internacionalização que 

embora suponha ser administrativo o traz radicalmente ao pedagógico. 

Com a gestão do curso, cabe ao coordenador garantir a execução das 

práticas determinadas nas diretrizes de um curso de forma que este funcione da 

melhor maneira possível, estando disposto a comandar e também ouvir sua equipe. 

Para Battisti (et al., 2004, p. 4), 

[...] é essencial que as instituições que promovem cursos a distância 
disponham de órgãos específicos para acompanhamento, atendimento e 
apoio aos alunos, proporcionando-lhes a aquisição de hábitos e técnicas de 
estudo, interação com tutores e com outros alunos, a fim de motivá-los a 
permanecerem no processo de ensinoaprendizagem. A tutoria, neste caso, 
costuma ser considerada peça chave na ação de aprendizagem, visado 
orientação acadêmica, acompanhamento pedagógico e avaliação da 
aprendizagem dos alunos a distância. 

Percorrendo a evolução da EaD e dos atores deste processo de 

aprendizagem, tido como uma das figuras principais o tutor a distância, vamos 

abordar em seguida as suas especificidades, no que diz respeito às suas atribuições 

junto ao processo de acompanhamento e orientação dos alunos e a instituição. 
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2 CAPITULO II 

2.1 O TRABALHO DO TUTOR A DISTÂNCIA E SUAS ESPECIFICIDADES 

2.1.1 O tutor a distância e suas especificidades 

A legislação da Educação a Distância, no Brasil, devido a seu vasto território 

e também a uma forte diversidade cultural, não se restringe a um modelo único de 

tutoria, mas possibilita a diversidade de criação de modelos. Diante de situações 

reais do cotidiano e da necessidade dos alunos, temos fatores que determinam o 

desenho pedagógico dos cursos, para a organização curricular e também para a 

seleção dos recursos que possam vir a serem utilizados, bem como para definir as 

atividades de trabalho dos tutores no atendimento aos cursos na modalidade a 

distância.  

Partimos do pressuposto de Costa (2007) que destaca quatro concepções 

constitutivas básicas, e que devem dominar ou orientar a escolha do modelo de 

qualidade na educação superior a distância: 

 

- professores e alunos que atuam em espaços distintos; 

- necessidade de mediação tutorial; 

- necessidade de apoio descentralizado ao estudante; e  

- o aluno como centro do processo pedagógico. 

 

Considerando então os meios de comunicação, elaboração do material 

didático e também a capacitação dos tutores a distância para atuarem na EaD, 

Palloff e Pratti (2002)  classificam as tarefas e papéis exigidos ao tutor a distância 

em quatro grandes áreas, sendo: pedagógica, gerencial, técnica e social: 

A função pedagógica do tutor diz respeito ao fomento de um ambiente social 

amigável, essencial a aprendizagem online. O papel do tutor em qualquer ambiente 

educacional é o de garantir que o processo educativo ocorra entre os alunos. No 

ambiente online, o tutor torna-se um facilitador. Ele conduz o grupo de maneira mais 

livre, permitindo aos alunos explorar o material do curso, ou a ele relacionados, sem 
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restrição. O tutor pode trazer assuntos gerais para serem lidos e comentados, além 

de fazer perguntas visando a estimular o pensamento crítico sobre o assunto 

discutido. É importante que o tutor comente adequadamente as mensagens dos 

alunos, as quais servirão para estimular debates posteriores. Dentro deste contexto 

o tutor atua como um motivador, procurando motivar seus alunos a explorarem o 

material de forma mais aprofundada do que fariam em uma sala de aula presencial. 

Com a função gerencial, o tutor tem a necessidade de envolver normas 

referentes ao agendamento do curso, ao seu ritmo, aos objetivos traçados, à 

elaboração de regras e à tomada de decisões. Ele é o responsável por enviar um 

programa com as tarefas a serem realizadas e as diretrizes iniciais que devem ser 

seguidas. 

No que se refere a função técnica, é preciso a capacidade de transmitir o 

domínio da tecnologia utilizada a seus alunos, atuando como facilitadores e levando 

em consideração a diversidade do público de alunos no que tange a utilização das 

tecnologias. É necessário também que haja um suporte técnico disponível para 

eventuais dúvidas e/ou falhas sistêmicas. 

Considerando a função social, o tutor torna-se responsável por facilitar e dar 

espaço aos aspectos pessoais e sociais da comunidade onlilne, estimulando as 

relações humanas, com a afirmação e o reconhecimento da contribuição dos alunos, 

fazendo com que o grupo seja unido e ajudando de diferentes formas os 

participantes a trabalharem juntos por uma causa comum, discutindo e 

compartilhando conhecimentos e ideias. É preciso criar uma atmosfera confiante e 

aberta, tornando real o fato de que o grupo é formado por pessoas, cada uma com 

suas experiências de vida e saberes. 

Para a concepção de Gutierrez e Prieto (1994), o tutor é chamado de 

“assessor pedagógico” e sua função é de ligar a instituição e aluno, fazendo o 

acompanhamento do processo para enriquece-lo de conhecimentos e experiências. 

Suas caraterísticas principais são: boa comunicação, clara concepção de 

aprendizagem, domínio de conteúdo, facilitar a construção do conhecimento por 

meio da reflexão, intercâmbio de experiências e informações, estabelecimento de 

relações empáticas com o aluno e buscar filosofias como uma base para seu ato de 

educar e constituir uma forte instancia de personalização. Também são tarefas deste 

“assessor pedagógico” o estabelecimento de redes, promover reuniões grupais e 

avaliação. 
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Ainda são poucos os estudos que tratam da importância do papel do tutor e 

sua formação. Salvat e Quiroz (2002) abordam a formação dos tutores, salientando 

ser fundamental o desenvolvimento de várias habilidades, tais como: pedagógicas, 

sociais, técnicas e administrativas. Estas visam o bom desempenho da sua função. 

O tutor atua como moderador, que reflete a sua formação. Para Harasim (et 

al., 2001, p.1),  

É necessário uma formação do tutor para dotá-lo das habilidades 
necessárias para o cumprimento adequado do rol de ações que envolvem a 
moderação de uma conferência. Esta (formação) deveria proporcionar-lhes 
habilidades necessárias para o seu desenvolvimento adequado nos 
aspectos sociais, pedagógicos, técnicos e administrativos. 

Ainda sobre o tutor na modalidade de educação a distância, Aretio (2001, p. 

125) relata que não há um consenso entre os autores e as instituições quanto ao 

agente que está a serviço do aluno em um sistema que não seja o presencial. 

Apesar de ser chamado indistintamente de tutor, assessor, facilitador, consultor, 

orientador, dependendo da função que desempenha nas instituições, reconhece-se 

que o mais usado é o de Tutor. O autor esclarece ainda que tutoria e ação tutorial 

são dois conceitos que se complementam e envolvem um conjunto de atuações 

dirigidas à orientação pessoal, acadêmica e profissional daqueles que buscam se 

formar/qualificar. 

 
Para Schmid (2004, p. 278), não compete ao tutor ensinar no sentido 

convencional da palavra, da mesma forma que não dá aulas e nem produz os 

materiais. Constitui um profissional que estabelece o vínculo com o aluno com vistas 

a auxiliar o desenvolvimento de todo o seu potencial intelectual e comunicacional. 

Considerando Arnaldo Niskier (1999), o tutor deve reunir as qualidades de 

um planejador, pedagogo, comunicador e técnico de informática e, entre suas 

funções de tutor estão: 

 

- comentar trabalhos realizados pelos alunos; 

- corrigir as avaliações dos estudantes; 

- ajuda-los a compreender os materiais do curso através das 

discussões e explicações; 

- responder as questões sobre a instituição; 

- ajudar os alunos a planejarem seus trabalhos; 
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- organizar círculos de estudo; 

- fornecer informações por telefone e e-mail; 

- supervisionar trabalhos práticos e projetos; 

- atualizar informações sobre o progresso dos estudantes; 

- fornecer feedback aos coordenadores sobre os materiais dos 

cursos e as dificuldades dos estudantes; e  

- servir de intermédio entre a instituição e os alunos. 

 

Iranita Sá (1998), aponta ainda algumas funções importantes para o tutor 

EaD: a informativa, provocada pelo esclarecimento das dúvidas levadas pelos 

alunos, e a orientadora, que é expressada ajudando nas dificuldades e na promoção 

do estudo e aprendizagem autônoma. Nesta modalidade de ensino, o trabalho do 

tutor fica diminuído visto que muito da orientação necessária encontra-se no próprio 

material didático. Mas a função do tutor deve ir além da orientação, esclarecendo 

dúvidas dos alunos e acompanhando a aprendizagem, com a correção de trabalhos 

e disponibilização de informações necessárias, terminando por realizar a avaliação 

de desempenho. 

O trabalho da tutoria realiza, portanto, a intercomunicação dos elementos 

(professor – tutor – aluno) que atuam no sistema e os reúne em uma função tríplice: 

orientação, docência e avaliação. 

Aretio (2001), destaca ainda três funções do tutor, sendo elas a orientadora, 

centrada na área afetiva, a acadêmica direcionada para um aspecto mais acadêmico 

e a função institucional que é voltada à própria formação acadêmica do tutor e ao 

relacionamento entre aluno e instituição no que diz respeito ao caráter burocrático. 

Esta função orientadora tem como base os processos de integralidade, que 

é dirigida a todas as dimensões da pessoa; a universalidade que é a orientação 

dirigida a todos de forma geral; continuidade, em que a orientação ocorre durante 

todo o processo de ensino aprendizagem e a participação dos tutores na 

responsabilidade de participar do processo de aprendizagem do aluno. 

Na tutoria a distância, a qual as comunicações são realizadas por meio das 

TIC’s, Aretio (2001) sinaliza que nem sempre a comunicação pode ser feita de forma 

escrita, visto que nem tudo pode ser facilmente redigido e tenha o real efeito 

pretendido. 

A sugestão do autor aponta para o uso da telefonia, por permitir uma relação 
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imediata e interpessoal com a mesma agilidade do que deve acontecer numa sala 

de aula de ensino presencial. O uso do telefone tem a vantagem também de quebrar 

a sensação de solidão do aluno, característica nessa modalidade de ensino. 

No contexto atual, ao que os AVA’s são interativos, o tutor realiza a maior 

parte do seu trabalho por meio da internet, visto que tutor estão separados dos 

alunos por uma distância física, a qual precisa ser superada por meio de uma 

comunicação e mediação efetivas, transpondo assim esta barreira. 

Reis (2003), em uma pesquisa realizada com Universidades de Educação a 

Distância da Espanha e México destaca que a tutoria pode ocorrer semi presencial, 

bimodal e virtual: 

- Semipresencial: Modo pelo qual os estudantes contam com 

um serviço de tutoria totalmente a distância, onde são 

acionados diferentes meios de comunicação, podendo optar 

pelo envio de exercícios realizados através de materiais 

previamente elaborados por correio como também contam 

com uma assessoria por telefone. Além deste tipo de 

contato, podem participar de sessões semanais de 

atendimento presencial, onde grupos de alunos discutem a 

matéria com seus professores. Neste modelo as tutorias não 

são obrigatórias; 

 

- Bimodal: neste modelo de tutoria a instituição oferece, além 

da tutoria virtual que é obrigatória, sessões semestrais de 

tutoria presencial onde os estudantes são apresentados a 

seus tutores, que os acompanham ao longo de sua carreira. 

Acredita-se que este encontro presencial é importante para 

conhecer o perfil dos alunos e com isso orientá-los a eleger 

as disciplinas a serem cursadas. Alguns encontros são 

opcionais aos alunos e nota-se que, com a evolução no 

curso e conhecimento das dinâmicas trabalhadas, os alunos 

se sentem mais confiantes com o tempo e deixam de 

participar; 

 

- Virtual: o campo virtual é a base para todo o sistema de 
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tutoria e, desta forma, as mediações tecnológicas interferem 

e agregam valor às interações comunicativas. 

Eventualmente os alunos podem realizar algum tipo de 

comunicação por telefone, porém são situações que 

raramente acontecem. O uso do computador está muito 

introjetado na cultura local, que tem o habito de fazer uso 

desta ferramenta. 

 

Geralmente, as instituições possuem duas formas de trabalhar com a tutoria 

a distância, sendo uma o modelo em que o tutor pode trabalhar remotamente e a 

outra na qual o tutor cumpre presencialmente o exercícios de suas atividades, junto 

a Instituição. 

No modelo de trabalho remoto o tutor trabalha conectado de outro ambiente, 

distinto do da instituição e deve cumprir suas atividades, na maior parte do tempo, 

desta maneira. Tanto a comunicação com seus alunos quanto com a própria 

instituição, deve ser realizada por meio de e-mails ou telefone, porém existe também 

a necessidade de permanências presenciais, previamente estipuladas, onde há a 

interação com professores e coordenação de forma presencial, para esclarecimento 

de dúvidas, capacitações, instruções, etc. 

Com o modelo de trabalho presencial, o tutor cumpre suas atividades dentro 

da instituição, onde tem contato presencial com os demais atores do processo de 

ensino, tais como sua coordenação e corpo docente. 

O tutor realiza seu trabalho por meio do AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem), que os principais atores do processo de ensino se encontram, com 

funções diferentes cada qual com a sua. 

Para Reis (2000), ainda que os modelos de tutoria utilizados pelas 

universidades a distância não sejam homogêneos, o tutor é o elo de comunicação 

entre os alunos e a instituição. 
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2.1.1.1 O tutor e a mediação pedagógica, afetiva e operacional 

Por ser da própria natureza da Educação a Distância, o fato dos atores do 

processo de ensino estarem em espaços diferentes de atuação, a mediação do 

processo pedagógico tem papel fundamental nesta modalidade de ensino, que pode 

ter sua qualidade aumentada quando realizada por uma equipe de tutores que 

utilizam as tecnologias de informação e comunicação de forma adequada e 

acessíveis aos alunos. 

Segundo Kensky (2003), o professor quando em uma sala de aula 

presencial, tem o poder da “fala”, porém, num ambiente virtual, esta “fala” fica 

substituída pelo diálogo envolvendo outros atores do processo.  

De acordo com Souza (2006), o contato com o contexto escolar precede de 

uma mediação que assume características de caráter intencional e sistematizado, o 

qual denominamos mediação pedagógica.Por meio da mediação pedagógica 

relacionamos o pensamento de uma ação concretizada pelo auxílio do outro. Dentro 

do contexto escolar, temos a figura do professor, que faz o elo entre o aluno e o 

conhecimento científico, sistematizado historicamente. Porém, na EaD, esse contato 

não acontece de forma direta, mas mediado por um tutor. 

A mediação pedagógica constitui então uma ação de intervenção no 

aprendizado do aluno, seja o sistema de ensino presencial ou online. Tratando-se de 

um sistema online, esta ação de mediação é realizada pelo tutor, onde, por meio de 

signos e de instrumento auxiliares, conduz alunos e docentes na prática educativa 

(SENAC, 2006). 

A mediação pode ocorrer por meio de diferentes signos, instrumentos e por 

formas semióticas. Não necessita, obrigatoriamente, de presença física para que 

aconteça.E na mediação ocorre o processo de significado que permite a interação e 

a comunicação entre as pessoas e a passagem da totalidade às partes e vice-versa 

(MOLON, 2008). 

Para Palloff e Pratt (2004), a interação entre alunos de um curso fica 

dependente também de uma significação prévia desta prática,desde o começo dos 

estudos até o desenvolvimento das atividades. Por muitas vezes, as atividades 

exigem apenas respostas isoladas dos alunos, o que podemos tratar como uma 

interação. Para as autoras, “Os alunos precisam entender sua responsabilidade na 

criação de uma comunidade de aprendizagem e a importância de sua interação” 
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(PALLOFF; PRATT, 2004, p. 91). 

Quando o aluno ingressa em um curso a distância pode esperar que haja, do 

tutor, ações semelhantes às praticadas pelos professores na educação presencial, 

como: interação simultânea e uma resposta imediata aos seus questionamentos. 

Nem sempre isso ocorre e causa frustração e, por vezes, abandono que pode ter 

consequência também na falta de interação do tutor, este precisa contextualizar o 

aluno no que diz respeito as novas formas de aprendizagem que estão sendo 

apresentadas. Cabe ao tutor orientar os seus alunos dos novos espaços virtuais. 

Também orienta o aluno da educação a distância de suas 

responsabilidades, e auxiliá-los a entender o que é o ensino a distância. Essas 

ações contribuem para aumentar a probabilidade dos alunos permanecerem no 

curso até o final, colocando tempo suficiente e estando prontos para serem 

responsáveis pela própria aprendizagem (PALLOFF; PRATT, 2004). 

Práticas mínimas de participação do tutor auxiliam a conquistar e manter o 

aluno online. Porém, a entrada regular no ambiente virtual sem a devida contribuição 

substancial para discussão, é insuficiente para sustentar o desenvolvimento de uma 

comunidade de aprendizagem. Sendo assim, Palloff e Pratt (2004, p. 141) destacam 

que:  “[...] cursos com altos níveis de interação tendem a obter maior índice de 

satisfação e menor índice de abandono. Assim, incentivar um alto nível de interação 

é papel fundamental do professor. O mesmo estende-se ao tutor.” 

As práticas realizadas no AVA são diferentes das realizadas na educação 

presencial. Portanto, todos os atores do processo de ensino devem estar preparados 

para esta experiência. O preparo destes atores, pressupõe, formação e estudo sobre 

a dinâmica da EaD. Junto aos alunos, é necessário que o tutor esclareça o seu 

papel no processo, deixando claro em quais situações os alunos poderão contar 

com suas orientações durante o curso. 

Com a necessidade de haver empatia na relação tutor e aluno, e nas ações 

desenvolvidas durante o curso, Palloff e Pratt (2004, p. 91-92) voltam a reafirmar, 

dizendo que: 

Embora o papel do tutor seja diferente, os alunos não podem sentir-se 
abandonados. Entender as diferenças que existem na interação das aulas 
on-line e das aulas presenciais e também assistir os alunos na correta 
avaliação de sua experiência de aprendizagem on-line pode ajudar a aliviar 
sentimentos de isolamento. 
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Ao realizar a mediação em um ambiente virtual, a afetividade tem a 

importância no relacionamento entre tutores e alunos, pois é essencial criar laços 

afetivos para melhorar a qualidade da mediação, visto que os discentes do curso 

podem perceber tanto a presença quanto a ausência do seu mediador. 

Palloff e Pratt (2004) lembram que um dos apontamentos referentes a 

aprendizagem online vem justamente da ausência da interação pessoal, o que é 

buscado constantemente pelos alunos. 

Se os professores são treinados não apenas para ministrar cursos usando a 
tecnologia, mas tem conhecimento de métodos pedagógicos que facilitam 
sua vida on-line, e se, além disso, o desenvolvimento da comunidade, se 
tornar uma prioridade, o resultado poderá ser um curso altamente interativo 
[...]. (PALLOFF, PRATT, 2004, p. 141). 

O mesmo pode ser transposto para o tutor. Para que haja uma mediação 

efetiva nos cursos a distância, o tutor precisa possuir conhecimento sobre o 

conteúdo estudado; segurança e empatia, clareza em suas explicações e interagir 

de maneira que o aluno não se sinta excluído em seus questionamentos, dúvidas e 

necessidades individuais. 

Mesmo tratando o aluno como centro do processo educativo, a mediação do 

tutor é fundamental para que este ambiente e a distância não se tornem obstáculos 

aos nessa modalidade. 

O papel da tutoria é essencial na modalidade de educação a distância. 

Devem atuar como facilitadores do processo em várias frentes, promovendo o 

engajamento do aluno com mediações de ordem pedagógica, afetivas e 

operacionais. 

2.1.1.2 O tutor e suas atribuições na tutoria 

Sendo o elo de ligação entre os alunos e a instituição, cabe ao tutor fazer 

esta comunicação da melhor maneira possível, por meio das ferramentas que lhe 

são oferecidas dentro do AVA e também com o apoio de todo o corpo docente e 

administrativo de cada curso. 

Conforme a Resolução nº 26 (BRASIL, 2009), de 5 de junho de 2009, no seu 

Anexo I, Item 2.6, as atribuições do tutor são: 
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- Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os 

cursistas; 

- Acompanhar as atividades discentes; 

- Apoiar o professor na disciplina; 

- Manter a regularidade de acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) e dar retorno às solicitações dos 

cursistas; 

- Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as 

atividades discentes; 

- Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos 

estudantes; 

- Participar das atividades de capacitação; 

- Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos 

alunos; 

- Participar do processo de avaliação da disciplina sob 

orientação do professor responsável; 

- Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas 

atividades presenciais nos polos, em especial na aplicação 

das avaliações. 

 

Analisando as atribuições conferidas ao tutor, temos maneiras distintas de 

tratar seu trabalho, no que diz respeito a prática e tratativas junto a seus alunos. 

O tutor tem em seu trabalho o papel de orientar e apoiar os alunos em sua 

aprendizagem, mas não de ensinar, de acordo com por Schmid (2004, p. 278): 

[...] o tutor não ensina no sentido convencional da palavra, como também 
não dá aulas, nem produz materiais. Ele é a pessoa designada pela 
instituição para estabelecer contato com o aluno e, através de uma relação 
pessoal, facilitar a este o desenvolvimento de todo o seu potencial 
intelectual e comunicacional. 

Suas atribuições estendem-se ainda à avaliação. As atividades avaliativas 

devem ser acompanhadas e corrigidas pelos tutores, com a maior rapidez e 

qualidade possíveis, para que haja condições de intervir e direcionar a 

aprendizagem dos alunos, quando necessário. 

Para que esta mediação possa ocorrer com a qualidade desejada e atender 
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as necessidades dos alunos, por meio da Tecnologia da Informação e 

Conhecimento (TICs), os alunos devem ter acesso aos atores do processo, realizar 

seus estudos, atividades avaliativas, trocar experiências em fóruns e chats e utilizar 

recursos de videoconferências, tendo a tecnologia disponível. 

Fazendo parte deste contexto, temos a figura de um dos principais atores do 

processo, que são os tutores a distância, fazendo uma ponte segura e dinâmica, por 

meio da mediação, entre docentes e alunos. 

O tutor a distância tem como atribuição esclarecer as dúvidas dos alunos no 

tocante ao material didático e outros, que o estudante tenha, utilizando para tal os 

meios de comunicação disponíveis, tais como telefone, e-mail, fóruns de discussão, 

chats e videoconferências. 

Mesmo que com todas as ferramentas de comunicação disponíveis e um 

material didático bem elaborado, o tutor a distância deve ser capacitado para atuar 

nesta modalidade de ensino tendo previsto três dimensões: capacitação específica 

do conteúdo, capacitação nas mídias de comunicação e capacitação em 

fundamentos da EaD. 

A importância da tutoria, bem como as diferenças entre a educação 

presencial e a distância, podem ser destacadas na tabela abaixo, traçando um 

paralelo entre as funções do professor e do tutor. 

 

Tabela 01 – Comparativo entre funções de Professor e Tutor. 

EDUCAÇÃO PRESENCIAL EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Conduzida pelo Professor Acompanhada pelo tutor 
Predomínio de exposições o tempo inteiro Atendimento ao aluno, em consultas 

individualizadas ou em grupo, em situações em 
que o tutor mais ouve do que fala 

Processo centrado no professor Processo centrado no aluno 
Processo como fonte central de informação Diversificadas fontes de informações (material 

impresso e multimeios) 
Convivência, em um mesmo ambiente físico, 
de professores e alunos, o tempo inteiro 

Interatividade entre aluno e tutor, sob outras 
formas, não descartada a ocasião para “momentos 
presenciais” 

Ritmo de processo ditado pelo professor Ritmo determinado pelo aluno dentro de seus 
próprios parâmetros 

Contato face a face entre professor aluno Múltiplas formas de contato, incluída a ocasional 
face a face 

Elaboração, controle e correção das 
avaliações pelo professor 

Avaliação de acordo com parâmetros definidos, em 
comum acordo, pelo tutor e pelo aluno 

Atendimento, pelo professor, nos rígidos 
horários de orientação e sala de aula 

Atendimento pelo tutor, com flexíveis horários, 
lugares distintos e meios diversos 

Fonte: (SÁ, 1998, p. 47.) 

O aumento de oferta de cursos na modalidade EaD, faz com que exista 
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maior procura de profissionais de diversas áreas pela tutoria, porém, muitos destes 

profissionais realizam as suas atividades sem preparo pedagógico específico para a 

EaD, agindo apenas como um estimulador e comunicador do curso em que atua. 

Aretio (2001) levanta uma questão a respeito da formação profissional dos 

que trabalham em sistemas de ensino aprendizagem a distância. Segundo o autor, é 

fundamental que a formação abranja conhecimentos que garantam o mínimo de 

êxito, devendo assumir compromissos sociais muito mais complexos do que apenas 

o domínio do uso de TIC’s. 

Baseando-se nos Referenciais de Qualidade (MEC, 2007), o compromisso 

ético daquele que educa a distância é junto ao desenvolvimento de um projeto 

humanizado, com a capacidade de libertar o aluno da massificação, até mesmo 

quando este se dirige a um grande contingente de pessoas. 

Assim compreendido destaca a relevância do papel do tutor atrelada a 

qualidade dos programas dos cursos, pois é nítida quando tomamos como base a 

afirmação de Perona (2005): nenhum projeto de educação a distância pode ter 

qualidade se não possuir atividades de ensino que impliquem na interação com um 

tutor. Os cursos possuem AVA’s com próprias estratégias. Para lidar com elas, o 

tutor necessita outras funções, como ser capaz de trazer inovações na forma de 

comunicação, no trato com a tecnologia e no conhecimento. Assim o tutor constitui 

personagem fundamental do EaD. 

Para que o tutor atue de forma a atender as necessidades dos alunos e da 

instituição, além das ferramentas disponíveis a ele e suas competências, é 

necessário que tenha conhecimento do perfil dos alunos.Com o acesso as 

tecnologias digitais, o perfil do aluno sofreu algumas mudanças e ainda continua 

sofrendo, pois ainda muitos brasileiros não possuem acesso a estes recursos. 

Há ainda os nativos digitais e imigrantes digitais: 

Da mesma maneira que existem jovens que estabelecem uma relação 
distante com as TIC, podemos encontrar pessoas de idade mais avançada 
que desse o começo entram na rede e, atualmente, suas formas de 
trabalhar, comunicar-se e pensar estão firmemente mediadas por sistemas 
informatizados. (MONEREO; POZO, 2010, p. 98). 

Na EaD, segundo Palloff e Pratt (2004), os recursos necessários ao aluno 

são a conexão com a tecnologia, o treinamento e suporte acerca da tecnologia de 

determinado curso, acesso a serviços como os do campus de uma universidade, 



47 
 
serviços de apoio aos estudantes e ser informados com feedbacks, avaliações, etc. 

Conhecer o perfil do aluno com o qual está atuando, confere ao tutor 

condições melhores de desenvolver o trabalho e também fazer uso das ferramentas 

que lhes são disponíveis para promover o aprendizado e dar suporte aos alunos no 

cumprimento de suas atividades acadêmicas. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é a principal ferramenta de 

comunicação e mediação.É preciso torná-lo um ambiente colaborativo, sendo 

espaços compartilhados de convivência que dão suporte à construção, inclusão e 

troca de informações entre alunos, tutores e professores. 

Para constituir um ambiente colaborativo, é necessário que haja uma 

participação ativa e uma interação entre os atores do processo: professores, tutores 

e alunos. 

Para Belonni (2001, p. 58), a interação sugere, do ponto de vista sociológico, 

uma “ação recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre a intersubjetividade, isto 

é, encontro de dois sujeitos, que pode ser direta ou indireta (mediatizada por algum 

veículo de comunicação...)”. 

2.1.1.3 O tutor e suas ferramentas de trabalho 

Uma das principais formas de comunicação com os alunos é o correio 

eletrônico. Segundo Gonzalez e Mathias (2015) é a forma de comunicação mais 

usada na internet, permitindo a troca de mensagens escritas e também o envio de 

arquivos em formato de áudio, vídeos, links e imagens. 

Geralmente, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem, possuem um sistema 

de mensagens próprio, que é usado exclusivamente no âmbito escolar do curso 

oferecido. 

Por meio desta ferramenta o tutor a distância pode tanto se comunicar com 

os alunos de forma individual quanto coletiva, atingindo vários alunos ao mesmo 

tempo. Esse serve como ferramenta de informação para atividades, para chamar o 

aluno a realizar tarefas ou participar de discussões.  

Da mesma forma que o tutor, o aluno também faz uso dela para procurar 

seu tutor quando tem algum questionamento sobre qualquer tipo de assunto advindo 

de um conteúdo de ordem pedagógica quanto da operação do sistema em que está 

conectado. 
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Ao ser demandado pelo aluno, o tutor a distância deve atende-lo com a 

maior rapidez e assertividade possível, mesmo que seja necessário acionar outro 

ator do processo de ensino, como as coordenações de curso e/ou os docentes das 

disciplinas. 

Deve haver agilidade ao responder o aluno, pois isso sugere amparo e 

segurança, que podem mantê-los em seus estudos e no cumprimento das atividades 

dentro dos prazos estipulados de maneira satisfatória. Porém, por ser uma 

comunicação assíncrona, deve-se atentar para que a resposta esteja correta e 

assim evitar possíveis equívocos e transtornos. 

Gonçalez e Mathias (2015) corresponde a comunicação coletiva a lista de 

discussão, pois facilita a comunicação do tipo broadcast (difusão), em que o 

remetente pode enviar uma mesma mensagem para um determinado grupo de 

pessoas (a lista), também sendo uma forma assíncrona de comunicação. 

Outra ferramenta de extrema importância no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, para a realização de uma comunicação, é o fórum, que promove a 

construção colaborativa do conhecimento, possível por meio do diálogo, da troca de 

ideias, dúvidas e perguntas (MOORE; KEARSLEY, 2007; MORAN; MASETTO; 

BEHRENS, 2010; NARDOCCI; CAMPOS, 2011). 

O fórum é caracterizado pela troca e discussão de informações mediante a 

publicação de mensagens referentes a um determinado tema. Para Bruno e Hessel 

(2007), o fórum é muito utilizado na EaD contemporânea por ser assíncrono, de 

modo que os usuários não precisam estar conectados ao mesmo tempo para a 

comunicação acontecer. As contribuições podem ser realizadas em diferentes 

momentos e a participação fica registrada (BARROS; SOUZA, 2009).  

Quanto à palavra fórum, entre os vários significados que possui, na versão 

de Houaiss (2004, p. 352), é definido como “reunião, congresso, conferencia para 

debater um tema”. De acordo com o dicionário on line da Columbia, tem o 

significado de um encontro público para discussão aberta. 

Um fórum pode ser configurado de várias formas, de acordo com o sistema 

de construção do AVA. Diferentes configurações oferecem funcionalidades diversas 

dependentes do perfil do usuário (NARDOCCI; CAMPOS, 2011; MOODLE, 2014).  

O seu início é um momento importante, pois o aluno deve compreender 

corretamente o que será discutido. É importante que as discussões lançadas gerem 

mesmo reflexão sobre determinado tema e que estas evoluam com a participação 
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dos alunos e acompanhamento dos tutores e professores. 

Segundo Moran (2006, p. 1), podem existir dois tipos de fórum, sendo eles: 

fórum geral, destinado a todos que e podem ser organizados em grupos para 

discussão de tópicos de respectivo interesse e os fóruns de grupos, abertos a todos 

ou só para determinada equipe, dependendo do grupo ou atividade. 

O fórum possibilita que os alunos troquem experiências sobre o tema 

abordado, absorvendo variantes culturais e valores diversos, socializando assim 

práticas adotadas por exemplo na região sul e pouco usadas na região norte. 

Cabe então, ao tutor a distância dentro desta ferramenta, chamar o aluno a 

participar de forma colaborativa, instigando-o a aprofundar seus estudos sobre o 

tema abordado e objetivando seu engajamento no curso. 

Outra ferramenta similar ao fórum, encontrado nos AVA’s porém mais com 

um caráter informativo, é o quadro de avisos. Esta ferramenta possibilita que os 

tutores informem e esclareçam dúvidas comuns quanto ao cumprimento de prazos 

de atividades. Às formas com que devem ser realizadas, efetivação de provas 

presenciais e outras informações importantes aos alunos no decorrer do seu 

semestre letivo, com suas especificidades. 

Além de tópicos importantes destacados pelos tutores no dia a dia, podem 

ser abertos nesses quadros, temas a partir das dúvidas comuns enviadas pelos 

alunos. Quando um determinado assunto gera uma quantidade significativa de 

questionamentos, um tópico pode ser aberto para que também a dúvida do grupo 

seja socializada com os demais e respondida. 

Outra atuação importante do tutor a distância com seus alunos é referente a 

correção das atividades avaliativas realizadas tanto de forma presencial quanto 

virtualmente. 

Levando em consideração o ambiente EaD, as preocupações são as 

mesmas do ensino presencial no que se refere a avaliação, considerando as 

peculiaridades inerentes ao público alvo da educação a distância, entre elas a 

autonomia e disciplina para seus estudos. 

A medida em que se desenvolve a autonomia do aluno, é necessário um 

resgate dos conceitos de participação com qualidade, de compromisso e de 

colaboração, pressupondo uma relação de equilíbrio e de busca por igualdade, sem 

perder a qualidade e, com base nisso trabalha-se o processo de aprendizagem e, 

nela, a avaliação. 
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Para Gonçalves, a Educação a Distância que não possui uma avaliação 

presencial não pode ser séria, confirmando assim uma relação de desconfiança 

entre professor e aluno. 

Há situações em que a presencialidade na avaliação é condição de 
aperfeiçoamento da aprendizagem - aquelas que envolvem algumas 
habilidades motora complexa, por exemplo. Nestas situações, a não 
previsão de avaliação ou de avaliação presenciais poderia ser tida como 
irresponsável; pois, se é imprescindível para a aprendizagem, torna-se um 
direito do aluno a ser respeitado. (GONÇALVES, 1996, p. 7). 

Em sua grande maioria, para fins de avaliação da aprendizagem no Ensino 

Superior a Distância, a presencialidade é exigida e isto acontece ainda devido a não 

se possuir formas de avaliar que possam substituir a presencial. 

Após a realização das avaliações, nas correções de atividades também 

existe a mediação do tutor, porém de forma pontual e específica, direcionada a cada 

aluno no caso das provas presenciais individuais e a um grupo especifico quando se 

trata de uma atividade realizada por mais de um aluno de determinado polo, como 

uma produção textual em grupo. 

Embora o aluno deva ter conhecimento de seu cronograma de atividades a 

serem realizadas durante um determinado período, o tutor, por meio das 

ferramentas citadas anteriormente, comunica o aluno delas e o mantém informado 

de seus prazos, para que quando chegar a hora de realizá-las tenha segurança e 

conhecimento necessários. 

Após a realização destas atividades pelos alunos, o tutor deve realizar a 

correção das mesmas, transmitindo então um feedback acerca do desenvolvimento 

do aluno na atividade avaliada. 

Esta correção das atividades deve ser apoiada num gabarito e com critérios 

estabelecidos pelo professor da disciplina em questão, dando condições ao tutor de 

realizar a correção de forma justa, avaliando os conhecimentos adquiridos pelos 

alunos após a realização dos estudos dos temas abordados. 

É na correção das provas presenciais que o tutor tem condições de realizar 

comentários específicos sobre o desenvolvimento do seu aluno, dando o feedback 

de forma assertiva e de maneira que o aluno entenda suas possíveis fragilidades 

para que possa rever e aprimorar seus conhecimentos. 

Nos casos de produções textuais, geralmente os alunos tem uma orientação 

prévia de seu tutor antes do envio final da atividade. Nestas orientações ou pré 
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correções, o tutor deve destacar os pontos a serem abordados na produção para 

que haja o cumprimento satisfatório do que foi proposto pelos professores. 

Tanto na correção das provas presenciais quanto na correção das 

produções textuais, o tutor precisa ter cuidado para que, independente do conceito a 

ser atribuído na atividade, continue engajando o aluno em seus estudos, evitando 

comentários negativos que desanimem os estudos dos alunos que estão vinculados 

a eles. 

Temos ainda a participação do tutor nos chats de atividades e teleaulas, 

onde estes têm uma interação de forma síncrona com seus alunos, servindo de 

ponte entre o professor que ministra determinada atividade ou tema e os alunos. 

Nestes chats o tutor tem o papel principal de filtrar as dúvidas para poder passá-las 

ao professor e este responde-las. 

Além de todas estas atividades de comunicação, mediação e correção 

realizadas pelos tutores, é preciso que estes participem ativamente do curso em que 

estão vinculados, tendo contato direto com a coordenação e com os docentes das 

disciplinas bem como com o material que é disponibilizado a seus alunos. 

Diante disso é necessário que o tutor estude e tenha conhecimento de cada 

disciplina em que atua com seus alunos, para assim poder realizar suas atividades 

de forma a atender os anseios de seus discentes satisfatoriamente. 

2.1.2 A CONSOLIDAÇÃO DA TUTORIA NAS INSTITUIÇÕES 

Todas as atividades realizadas pelos tutores exigem tempo e estes, por sua 

vez, possuem prazos a serem cumpridos tanto junto a seus alunos quanto a 

instituição em que atua para que assim seja gerada a qualidade necessária aos 

alunos. 

Em um cenário atual, há vários elementos que atuam sobre todos os tipos 

de organizações: tecnologia, competição, excesso de oferta, globalização, 

expectativas do aluno, participação do governo, propriedade, dinâmica da força de 

trabalho, entre outras (NADLER, 1993). Denota-se que organizações de todos os 

tipos têm se deparado com cenários substancialmente modificados e 

significativamente mais dinâmicos que os anteriores. Com isso, essas mesmas 

organizações têm buscado fortemente a adaptação a esses novos cenários (WOOD, 

2002). 
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Especificamente, em relação à modalidade de ensino que vem 

crescentemente significantemente no ensino superior no Brasil, a Educação a 

Distância (EaD), o pensar e repensar a metodologia e as tecnologias utilizadas nos 

cursos é uma tarefa constante para os envolvidos.A mudança faz-se necessária, 

buscando o aprimoramento da atividade e oferecendo serviços com maior qualidade 

aos alunos. 

Para isso, é preciso analisar todo o contexto de uma instituição, levando em 

consideração vários fatores que tem influência direta nesta modalidade de ensino. 

A tecnologia e suas ferramentas impulsionaram a implantação desta 

modalidade de educação e a causa de maior aceitação da EaD, visto que cada vez 

mais, novas alternativas são criadas para esta modalidade. A inovação e o 

desenvolvimento de novas tecnologias permitem a criação de projetos pedagógicos 

mais aprimorados, propiciando, desta forma, mudanças no sistema educacional, 

como, por exemplo, a abdicação de materiais didáticos impressos por hipermídias. 

Com a ajuda das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s), cujo objetivo é 

auxiliar o processo de ensino e aprendizagem e estimular a colaboração e interação 

dos agentes do curso, os projetos e cursos ofertados adquirem maior qualidade e 

abrangência na EaD. Contudo, o aparato tecnológico é apenas uma dentre as várias 

engrenagens que fazem parte desta modalidade, que está cada vez mais forte. E 

“fazer com que todas as peças da engrenagem operem em um sistema de EaD 

exige um grau considerável de sofisticação gerencial, quase certamente mais do que 

em qualquer outro campo educacional” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 19). 

Segundo os autores, surge a necessidade de criação de uma equipe multidisciplinar 

para gerenciar toda a operação e dar suporte a todos os envolvidos no processo de 

ensino. Nesta equipe multidisciplinar devem fazer parte, desde gestores, 

supervisores e tutores, responsáveis pelos processos de aprendizagem e trabalhos 

administrativos, até trabalhadores de suporte aos aspectos tecnológicos, materiais 

de aprendizagem e do próprio polo de ensino. 

Para Nunes (2007), a efetividade do processo de ensino na modalidade de 

educação a distância sofre influência de dois aspectos: tecnologia e suporte ao 

estudante. Portanto, torna-se tarefa inerente aos gestores o controle da qualidade do 

processo de tutoria e a atualização das tecnologias e recursos utilizados. 

Moore e Kearsley (2007) interpretam a gestão da EaD e apresentam a 

estrutura necessária:  
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a) características do aluno, incluindo saber como estudar a 

distância; 

b) experiência do instrutor de educação a distância; 

c) entendimento dos alunos a distância por parte da equipe 

administrativa; 

d) qualidade das aptidões para elaboração do curso; 

e) qualidade da produção do curso;  

f) custo de criação e produção do curso; 

g) tecnologia escolhida para o curso;  

h) acessibilidade dos serviços de apoio; 

i) frequência e qualidade dos dados de avaliação; e  

j) investimento financeiro. 

 

A organização e planejamento de um curso na modalidade a distância deve 

envolver profissionais qualificados em diversas áreas de atuação, visando atender a 

todas as necessidades do processo. Prepara o pensar sobre o conteúdo do curso, 

compreender o perfil do profissional que se quer formar, adequação de tecnologias 

para elaboração de materiais e a disponibilização de conteúdos de maneira 

adequada. Sendo assim, observa-se a busca de uma união de saberes em uma 

única direção, com o objetivo de atender ao aluno e estar próximo dele, ainda que 

fisicamente em espaços diferentes (AZEVEDO; SATHLER, 2008, apud BENETTI, 

2008). 

Pensar a metodologia e as tecnologias utilizadas no curso, é uma tarefa 

constante para os envolvidos na educação a distância. Mudanças organizacionais 

são necessárias para garantir a qualidade do curso e o funcionamento efetivo dos 

processos desenvolvidos dentro e fora da tutoria. Porém, precisam ser 

constantemente analisadas para evitar situações que comprometam a estrutura de 

funcionamento do curso, ou seja, toda mudança deve ser estudada e planejada 

antes para ser disponibilizada aos envolvidos. Deve haver uma mudança 

organizacional. 

A mudança organizacional pode ser definida como “qualquer transformação 

de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou de qualquer 

outro componente, capaz de gerar impacto em partes, ou no conjunto, da 
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organização” (WOOD; CURADO; CAMPOS, 2002, p. 16). Os fatores que podem 

levar uma organização a realizar uma mudança, de acordo com Wood, Curado e 

Campos (2002), estão relacionados à: 

 

1) natureza da organização: qualquer característica dela, 

como organograma, funções, tarefas, valores, pessoas etc.;  

2) relação da organização com o ambiente: uma resposta a 

mudanças nele ocorridas (reativa) ou antecipação baseada 

em expectativas (voluntária); e  

3) forma de implementação: podendo ser reeducativa, 

coercitiva ou racional. 

 

Algumas situações podem vir a provocar um processo de mudança. 

Segundo Hergoz (1991), podem estar vinculadas a crises e problemas; novas 

oportunidades e; novas diretrizes internas ou externas. Motta (1999) aponta que o 

objetivo do processo de mudança pode-se dar por seis diferentes perspectivas: 

 

1) estratégica: coerência da ação organizacional;  

2) estrutural: adequação da autoridade formal;  

3) tecnológica: modernização das formas de especialização 

do trabalho e de tecnologia;  

4) humana: motivação, satisfação pessoal e profissional e 

maior autonomia no desempenho das tarefas;  

5) cultural: coesão e identidade interna em termos de valores 

que reflitam a evolução social; e 

6) política: redistribuição dos recursos organizacionais 

segundo novas prioridades. 

 

Para Schein (1980), independente do modelo utilizado pela organização ou 

instituição de ensino superior, o processo de mudança compõe-se de quatro fases: 

 

1) percepção: é o momento de tomada de consciência de 

que algo não vai bem, ou não acontece de acordo com as 

expectativas;  
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2) mudança de atitude: descongelar padrões antigos, 

abandonar hábitos, flexibilizar estruturas enrijecidas é muito 

difícil, pois implica em desaprender, desistir de algo que foi 

conseguido com esforço e que pode ter sido útil ou válido em 

outros termos e circunstâncias;  

3) mudança de comportamento: implica a externalização 

sustentada de algo que já foi decidido, aprendido ou 

realizado e que vem sendo cultivado através de um esforço 

consciente e deliberado. Enquanto ele não se manifesta, não 

se pode dizer que houve mudança;  

4) fixação do novo comportamento: “aprender a aprender” 

torna-se vital, ou seja, é necessário que o sistema adquira a 

capacidade de se autorrenovar, o que, de certa forma, 

significa perder o medo de mudar. No entanto, esse 

processo é demorado e cheio de recaídas ou idas e vindas. 

 

A mudança gera resistências e causa estranheza aos atores de determinado 

processo. Uns por falta de conhecimento, outros por receio e até mesmo uma certa 

inconveniência por ter que lidar com algo que será novo, advindo com tais 

mudanças e alterações de processos. 

A resistência hoje é tratada como algo tão natural quanto à própria mudança, 

o que não significa tratá-la como sendo aceitável. Portanto, se a mudança é 

necessária ao progresso, a resistência é o seu impedimento, e, como tal, deve ser 

superado (MOTTA, 1999). Para Bovey e Hede (2001), muitos programas de 

mudança nas organizações têm seu fracasso atribuído às resistências dos 

indivíduos. De forma similar, “grande parte das resistências à mudança tem origem 

nas percepções individuais sobre a novidade” (MOTTA, 1999, p. 12). As origens 

mais comuns são: receio do futuro; recusa ao ônus da transição; acomodação ao 

status funcional e receio do passado. 

Segundo Neiva e Paz (2007), as atitudes dos indivíduos em um processo de 

mudança demonstram apoio amedrontado, visto que os indivíduos somente apoiam 

algo que não demonstre retirar as vantagens que possuem por trabalhar em 

determinada instituição, mesmo que seja o melhor para esta última. 

Para vencer esta resistência e conseguir fazer com que o processo de 
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mudança se desenvolva, Deal e Keneddy (1982, apud MOTTA, 1999) sugerem 

determinados fatores de sucesso que consideram necessários à mudança: 

reconhecimento da importância de se ter consenso sobre a mudança; comunicação 

clara dos objetivos e alterações a serem implementadas; esforço especial no 

treinamento; dar tempo ao tempo e, finalmente, encorajar a ideia de mudança como 

fator de adequação ao meio. Destacam ainda que é preciso haver sensibilidade nos 

atributos culturais-chaves. 

Motta (1999), inclui ainda a falta de tempo e defende que nem todas as 

dimensões da organização podem e devem ser alteradas o tempo todo. A 

estabilidade é necessária como referência à própria mudança, pois uma vez que a 

normalidade organizacional já exige um grande esforço de coordenação, o processo 

de mudança exige ainda mais, por fazer emergir a diversidade humana e técnica. 

Neste sentido, o autor defende que como em qualquer outra decisão empresarial, a 

mudança exige intenção, cooperação e apoio. Sua eficácia depende da absorção de 

todo o potencial e expectativa dos funcionários.  

Sendo assim, ao mesmo tempo em que mobiliza pessoas, interesses e 

relações de poder, por sua especificidade, o processo de mudança está longe de ser 

tranquilo e seguro para chegar aos resultados desejados. As descontinuidades e 

conflitos lhe são inerentes e geram a necessidade de coordenação e controle 

contínuos (MOTTA, 1999). 

Nesse contexto de mudanças, o trabalho do tutor é de fundamental 

importância no processo educativo quando se trata de uma modalidade de ensino 

superior a distância, pois possibilita suporte aos alunos. 

Em sua rotina de trabalho, o tutor, enquanto profissional de educação a 

distância terá, segundo Santos (1997), que ser flexível quanto as suas demandas 

pois haverá períodos de trabalho intenso e outros de lazer forçado, podendo ter 

outras atividades paralelas. No setor privado, esse trabalho se intensifica. 

Segundo o Censo EaD da ABED (2017), 63% das Instituições privadas com 

fins lucrativos oferecem um atendimento ao aluno em cursos na modalidade 

semipresencial de forma presencial e online e, desta forma, é necessária a análise 

quanto a necessidade de encontrar profissionais com perfil adequado e formados 

para trabalhar com Educação a Distância. 

Com os dados da pesquisa do Censo EaD da ABED (2017), é identificado 

que numa escala Likert de 1-5, a grande maioria das instituições de ensino 
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encontram dificuldade em contratar profissionais capacitados para a atividade a 

distância. Concordam também que, na grande maioria, é necessário alto 

investimento para a formação deste profissional em serviço. 

Ainda conforme o Censo EaD da ABED (2017), temos o volume de 

profissionais que trabalham na EaD que totalizam 53378 posições ocupadas. Estas 

posições são distribuídas da seguinte forma: 21312 são tutores e 14942 são 

docentes.  

Referente à remuneração dos tutores na EaD, tendo como fonte o Censo da 

ABED 2016, 32% das instituições pagam menos que R$30,00 por hora e esta 

proporção decresce até a faixa de 1%, que paga entre R$66,00 e R$75,00 por hora. 

Há apenas 4% de instituições que remuneram os tutores com salários acima de 

R$75,00 por hora. 

Esta alteração entre faixas salariais sofre diferenças geograficas, 

considerando que os valores maiores estão concentrados na região sudeste e os 

mais baixos na região sul. A região norte não apresenta nenhuma instituição que 

remunere com mais de R$75,00 por hora. 

Para que haja tais melhoras no sistema de atendimento e trabalho dos 

tutores a distância, são necessárias certas mudanças organizacionais envolvendo 

alterações na cultura e hábitos de uma instituição, desde as físicas até as 

comportamentais. 

Estas alterações causam impacto principalmente no tutor a distância e em 

seu modelo de trabalho, que faz parte fundamental do processo de ensino na 

modalidade a distância. 

Nesse sentido podemos perceber a importância do trabalho do tutor no 

processo de atendimento aos alunos e na consolidação do trabalho colaborativo 

dentro do ensino a distância. Como percebemos também, não existe uma definição 

única sobre a forma de executar o trabalho da tutoria, sendo que os documentos 

oficiais apontam os parâmetros a serem adotados pelas instituições de ensino 

superior no que tange a realização das atividades de tutoria. Nesse contexto, torna-

se significativo levantar alguns questionamentos: A partir da discussão realizada 

sobre a função dos tutores a distância, qual a importância do trabalho do tutor na 

visão do aluno? Na busca pelo melhor atendimento ao aluno e as rotinas de trabalho 

do tutor, qual seria o melhor modelo on site ou home office? Para buscar responder 

essas perguntas, realizamos uma pesquisa de satisfação com os alunos da 
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Universidade sobre o trabalho do tutor e seu impacto na qualidade do atendimento 

da tutoria, na visão dos alunos. 
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3 CAPITULO III 

3.1 A PROFISSÃO DO TUTOR E A SATISFAÇÃO DOS ALUNOS 

Este capítulo apresenta os dados obtidos, por meio de um estudo de caso, 

sobre o impacto percebido pelo aluno ao alterar o modelo de trabalho da tutoria a 

distância. Participaram deste estudo os tutores a distância e os alunos dos terceiros 

e quartos semestres de determinados cursos de graduação da Universidade.  

Para isso, dividimos esse capitulo em três eixos. No primeiro é abordado as 

questões metodológicas aplicas no estudo de caso, delimitando o enfoque da 

pesquisa, o método e as técnicas utilizadas para a realização e obtenção dos 

resultados. 

No segundo descrevemos os processos de trabalho dos tutores por meio de 

um comparativo entre os 2 modelos de tutoria existente em nossa Universidade: o 

primeiro com uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, com permanências 

quinzenais, chamado nessa pesquisa de “Sem Piloto” e um grupo de tutores em 

Piloto 01, Piloto 02 e Piloto 03, atuando em jornada de trabalho de 30 horas, 

internalizados na Instituição. Nesse eixo é que encontra-se a diferenciação entre os 

modelos de tutoria, chamados de tutoria home office e tutoria on site. 

No último eixo apresentamos a análise dos resultados da pesquisa, 

considerando a comparação das jornadas de trabalho praticadas pelos tutores a 

distância, bem como todo o processo de sua atividade, que reflete diretamente na 

percepção de qualidade do ensino junto aos alunos. 

Por meio deste percurso, são traçados pontos de análise que permitiram um 

melhor entendimento de como, com a realização de uma capacitação específica e 

acompanhada, direcionada para a mediação composta por três pilares (pedagógico, 

afetivo e operacional), atrelada a alteração da jornada de trabalho do tutor (sua 

internalização na IES, no modelo on site) e também um programa de capacitação 

específico por disciplina do semestre para a tutoria com abordagem de temas 

relevantes para o desempenho de suas funções, o aluno teve a percepção de 

diferenciação da qualidade do serviço de tutoria prestado na modalidade de ensino a 

distância. 
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3.1.1 Questões de Enfoque, de Método e Técnicas de Pesquisa 

Esse estudo adotou a metodologia qualitativa de pesquisa. Foi realizado um 

estudo de caso na Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) na modalidade de 

Educação a Distância. Quanto ao tipo de pesquisa, no caso a de ordem qualitativa, 

nos possibilita o entendimento do fenômeno em sua totalidade, ao privilegiar a 

qualidade e a profundidade das informações coletadas em contato com os sujeitos. 

Desta maneira, trabalhamos com essa perspectiva considerando que os objetivos 

não estão relacionados com o número de pessoas, mas sim com o significado que 

estes sujeitos irão responder nos questionamentos aplicados na pesquisa 

(MARTINELLI, 1999). 

Nesta pesquisa qualitativa, buscamos apresentar o que os entrevistados 

pensam a respeito do que está sendo pesquisado, não tratando apenas da visão 

que pesquisador tem, mas também o que os sujeitos querem se manifestar a dizer a 

respeito. 

Para isto, nos apoiamos em Martinelli (1999) quando discute a pesquisa 

qualitativa. O autor levanta três pressupostos: 

O primeiro pressuposto é o de reconhecimento da singularidade do sujeito: 
cada pessoa é única, pois se o sujeito é singular, conhece-lo significa ouvi-
lo, escutá-lo, permitir-lhe que se revele. Assim se a pesquisa pretende ser 
qualitativa e pretende conhecer o sujeito, precisa ir exatamente ao sujeito, 
ao contexto que vive sua vida. O segundo pressuposto é que essa pesquisa 
parte do reconhecimento da importância de se conhecer a experiência 
social do sujeito, ou seja, é necessário conhecer o modo como esse sujeito 
constrói e vivi a sua vida. O terceiro pressuposto parte do principio que na 
busca por conhecer o modo de vida do sujeito pressupõe o conhecimento 
de sua experiência social. (MARTINELLI, 1999, p. 23). 

Amparados nestes pressupostos, adotamos o estudo de caso como forma 

de realização da pesquisa. A opção ocorreu devido a possibilidade da pesquisa ser 

realizada em uma situação natural, com um plano aberto e flexível, podendo ser 

realizada na realidade da Instituição, como campo significativo de conhecimento, em 

uma realidade complexa e contextualizada (LUDKE, ANDRÉ, 1986, p. 18). 

Acreditamos que, posteriormente haja semelhanças dos dados obtidos com 

outros casos e situações. Porém, um elemento importante do estudo de caso é 

destacar de como um constituinte, uma unidade dentro de um sistema mais amplo, 

sendo interessante incidir naquilo que possui de único (LUDKE, ANDRÉ, 1986, p. 
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17). 

Ainda sobre estudo de caso, podemos afirmar que: 

O estudo de caso é uma forma de investigar o real pela qual se coletam e 
se registram dados para posterior interpretação, objetivando a reconstrução, 
em bases científicas, dos fenômenos observados. A cientificidade está 
colocada no conhecimento de teorias, nas técnicas de investigação e nos 
métodos de interpretação da realidade e na capacidade de estabelecer 
relações com outros campos do conhecimento humano. No estudo de caso, 
o pesquisador aproveita as evidências empíricas e as inferências 
produzidas, correlacionando-as para alcançar a interpretação dos fatos, 
dentro de um sistema explicativo mais amplo... o estudo de caso é, 
portanto, uma investigação empírico - indutiva, na qual o caso é a unidade 
significativa do todo, a deter a possibilidade de explicação da realidade 
concreta. (MARTINELLI,1999, p. 49). 

Então, por meio da pesquisa, possibilitou-se verificar, in loco, a problemática 

levantada, visto que é na universidade atuante com ensino a distância, que se 

constitui a rede de relações que podem contemplar os aspectos abrangentes do 

processo de tutoria e o seu reflexo junto ao aluno de educação a distância. 

A pesquisa foi delimitada em três momentos, ocorridos entre os meses de 

junho a dezembro de 2016. Cabe ainda ressaltar que estes momentos não foram 

lineares, porém se sucederam por aproximações, num processo de ir e vir, com 

algumas atividades, por vezes, simultâneas. Tais momentos foram: 

3.1.2 Momento Exploratório 

3.1.2.1 Delimitação do objeto e campo de estudo 

Após a delimitação dos elementos chave e dos contornos do problema, a 

aproximação do objeto foi feita, em particular, na Universidade Norte do Paraná 

(UNOPAR) na modalidade de educação a distância do ensino superior. 

A escolha desta instituição foi feita considerando a sua organização por ser 

precursora do EaD no Brasil, sua abrangência em relação ao território nacional, o 

volume de alunos dos cursos e sua estrutura. Isso possibilitou o estudo necessário 

no tocante a tutoria a distância. Um elemento importante é que o pesquisador é 

também funcionário dessa instituição, o que facilitou o acompanhamento dos 

projetos pilotos.  

Com uma história profundamente ligada ao Estado do Paraná, a Unopar 
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possui além de suas quatro unidades na cidade de Londrina, campi nas cidades de 

Arapongas e Bandeirantes. Sua história começa em 1972 com a criação do Centro 

de Estudos de Londrina e em 1992 o Conselho Federal de Educação aprovou a 

união de diversas faculdades sob a designação de Faculdades Integradas Norte do 

Paraná – UNOPAR e, com um Decreto Federal, em 03 e junho de 1997 tornou-se 

Universidade. 

No ano 2000 a Unopar inaugura o primeiro provedor educacional do Norte 

do Paraná e seu credenciamento para atuar com Ensino a Distância (EaD) vem 

através da Portaria MEC Nº 3.496/2002, de 13/12/2002 com a primeira graduação a 

distância sendo o curso “Normal Superior”, formando professores para atender as 

séries iniciais do Ensino Fundamental. 

No final de 2011 a Unopar é adquirida pela Kroton, que unindo a sua 

trajetória, aprimora ainda mais os processos de operacionalização do Ensino 

Superior. 

Conforme consta no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a Unopar 

se consolida como a maior Instituição em EaD do país com 580 polos presenciais 

em 450 municípios e com a soma de mais de 350 mil alunos em 94 cursos de 

graduação (bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia) das modalidades 

presencial e a distância. A Instituição conta também com uma grande variedade de 

cursos de Pós Graduação Lato Sensu que são concebidos conforme a necessidade 

e especificidades das regiões em que atua. 

Quanto a tutoria a distância da Unopar, esta é composta por profissionais 

atuantes nas ações pedagógicas de interação entre alunos, professores e conteúdo, 

de forma articulada por meio das TIC no AVA. 

No momento da realização da pesquisa (2º semestre de 2016) estes 

profissionais atuavam com uma carga horária semanal de 24 horas, cumpridas 

remotamente (home office) e, quinzenalmente, uma permanência presencial de 4 

horas. Neste período home office, o tutor tem a função de atender seus alunos por 

meio das mensagens no AVA, realizar as correções de atividades avaliativas e 

também mediar os tópicos abertos nos fóruns das disciplinas.  

No período em que trabalha presencialmente, o tutor realiza os chats de 

teleaulas e de provas presenciais, bem como tem contato com os docentes, 

assistentes de coordenações e coordenações de curso. 

A Capacitação continuada destes tutores ocorre por meio de encontros 
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semestrais, realizadas pelas coordenações de seus respectivos cursos, com 

assuntos inerentes as atividades do semestre letivo. 

Com o pensamento de aumentar a qualidade e também o atendimento aos 

alunos, foi proposto este novo formato da tutoria a distância com o aumento da 

carga horária na Instituição (internalização), proximidade maior com docentes e 

coordenadores, capacitação específica em diversos assuntos e nas disciplinas do 

semestre letivo. 

Baseado em estudos de capacidade dos tutores em suas atividades e 

também com uma parceria formada com o Stricto Sensu no que tocante a teoria e 

estudos recentes, foram definidas as características de três pilotos on site para que 

fosse confrontado com o sistema home office, denominado sem piloto. 

Outro motivo, para delimitação deste objeto de estudo se dá, também, em 

virtude da falta de estudos referentes ao trabalho do tutor, sobre como se considera 

e as consequências de realmente ser um profissional da educação. 

Selecionados os 24 tutores a distância, com jornada presencial de 30 horas 

semanais (6 horas diárias), iniciou-se o piloto no primeiro dia letivo do semestre de 

2016/2. 

3.1.2.2 Distribuição da tutoria nos pilotos 

3.1.2.2.1 Piloto 01 

O Piloto 01 é constituído por 02 tutores dos cursos de Pedagogia, 02 tutores 

de Ciências Contábeis e 01 tutor de Processos Gerenciais onde os tutores a 

distância atendem uma média de 1400 alunos matriculados no 3º/4º Semestres, 

distribuídos da seguinte forma: 

 

- Pedagogia – 02 tutores; 

- Ciências Contábeis – 02 tutores; 

- Processos Gerenciais – 01 tutor. 

 

Os tutores, com uma carga horária presencial de 30 horas semanais, neste 

piloto são responsáveis por realizar a mediação de seus alunos por meio do sistema 
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de mensagens, sala do tutor e fórum, bem como realizar a correção das atividades 

avaliativas tais como produção textual e provas presenciais, direcionados pelos 

professores 

Além da capacitação de cada disciplina, o professor realiza uma abordagem 

específica sobre conteúdo abordado, o tutor tem também formações realizadas de 

maneira que desempenhe da melhor forma possível sua função. 

Com a utilização do sistema de mensagens do AVA, o tutor a distância 

atende os alunos conforme a demanda e também promove o seu engajamento por 

meio da Tutoria Ativa, que consiste em agir pró ativamente com o aluno por meio de 

uma régua de comunicação, estimulando os estudos, convidando a participação nos 

fóruns e também lembrando das atividades que possuem datas de entrega, 

procurando evitar perdas de prazo de atividades. 

A opção pela quantidade de alunos e cursos foi em função de atender 

públicos diferentes de alunos (bacharelado, licenciatura e tecnólogos) e também da 

quantidade de alunos matriculada no semestre. 

A quantidade de alunos em média por tutor (1400) foi definida levando-se 

em consideração o tempo estimado de mediação e correção de atividades no 

modelo atual com a carga horária de 24 horas semanais (4 horas presenciais 

quinzenais), de forma que o atendimento fosse minimamente satisfatório. 

3.1.2.2.2 Piloto 02 

No Piloto 02, os tutores a distância atendem em média a mesma quantidade 

de alunos, 1400, porém dos cursos de Artes Visuais (Licenciatura) e Marketing 

(Tecnólogo) e abrangendo todos os semestres, sendo então: 

 

- Artes Visuais – 01 tutor; 

- Marketing – 01 tutor. 

 

Com a mesma carga horária semanal de 30 horas, dividida em 06 horas 

diárias, o tutor possui as mesmas ferramentas de mediação e correção que os 

tutores do piloto 01 porém, devido a quantidade de alunos prospectados no 

semestre anterior, atendem a todos o curso para que seja atingido o numerário de 

1400. 
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Nesta situação, a formação do tutor para todas as disciplinas do curso 

acontece por meio dos respectivos professores. Desta forma, é necessário que 

atenda a alunos matriculados em vários semestres dos cursos e participa de todos 

os fóruns de disciplinas. 

Além desta situação diferenciada de mediação, o tutor faz a correção das 

provas das disciplinas do curso e não apenas de um determinado semestre. A 

formação realizada no tocante às disciplinas é mais amplas para que haja um 

entendimento dos conteúdos ministrados, proporcionando a melhor mediação e 

correção. 

3.1.2.2.3 Piloto 03 

O terceiro piloto foi composto por tutores dos cursos de Pedagogia, 

Administração e do CST de Recursos Humanos. Nestes, há uma divisão entre as 

funções da tutoria, locando tutores em funções apenas de correção de atividades e 

outros apenas com a mediação dos alunos. Este piloto ficou dividido da seguinte 

forma: 

- Pedagogia: 5 tutores; 

- Administração: 5 tutores; 

- CST em Recursos Humanos: 5 tutores. 

 

Nesta divisão, a associação de alunos aos tutores permaneceu: 4800 alunos 

para 5 tutores, 3 tutores apenas faziam a correção de 1600 alunos cada e os outros 

2 mediavam com o volume de 2400 alunos cada. 

Estes tutores atuaram com os 3º/4º semestres dos cursos elencados e foram 

formados especificamente nas disciplinas do semestre. Para a divisão mencionada, 

foi considerado o tempo de correção para atender 1600 alunos, bem como a 

mediação com os 2400. 

É válido esclarecer que os alunos tiveram dois tutores, sendo um mediando 

e outro fazendo as correções das atividades e a distribuição entre o corretor e o 

mediador foi realizada considerando que os mediadores podem ter um número 

maior de alunos em função da interação entre eles e os corretores a quantidade 

menor pelo volume de atividades. 

O quadro abaixo representa os pilotos estudados e suas características 
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principais quando comparado com os “sem piloto”, no que diz respeito a quantidade 

de tutores, média de alunos por tutor, carga horária de trabalho semanal e de 

capacitação realizada por semestre, bem como o curso que é atendido pelos 

mesmos. 

 

Quadro 01 - Distribuição da tutoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: do autor (2018). 
 

No modelo home office (24 horas), os tutores recebem a formação 

presencial de 9 horas semestrais, distribuídos em 3 dias, junto a professores, 

coordenadores e área administrativa da Instituição. 

Os tutores elencados nos Pilotos, com 30 horas semanais a serem 

realizadas na instituição, denominado de modelo on site, foi realizada uma formação 

presencial de 90 horas semestrais, considerando formação específica com 

Professores do Programa de Mestrado em Ensino da Unopar sobre como realizar 

uma mediação em Ambientes Virtuais e sobre a tríade de mediação proposta 

(operacional, pedagógica e afetiva), Leitura, Escrita e interpretação de textos, entre 

outras de ordem pedagógica. 

No quadro exposto abaixo, foram elencados os cursos de capacitação 

realizados junto aos tutores a distância participantes dos pilotos 01, 02 e 03, com 

suas respectivas cargas horárias e conteúdo. 
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Quadro 02 - Capacitação dos Tutores. 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: do autor (2018). 
 

Em cursos com teoria e prática, foram realizadas dinâmicas e 

acompanhamento dos tutor pelos profissionais que ministraram as capacitações, 

visando assim garantir uma maior assimilação dos conteúdos transmitidos. 

Quanto ao processo operacional, os tutores foram formados na operação do 

AVA; regulatório do MEC; tutoria Ativa e; boas práticas na operação em geral quanto 

as funções do tutor e os demais atores do processo (coordenações, professores, 

tutores presenciais). 

No que diz respeito às disciplinas, os respectivos professores reuniram-se 

de forma intensiva com os tutores para passar as informações sobre o objetivo da 

disciplina, as características, possíveis dificuldades dos alunos, provas presenciais e 

produções textuais em grupo, visando assim, criar um parâmetro para correções, 

bem como para as orientações para possíveis dúvidas dos alunos. 

Iniciando a pesquisa, tomando como base os referenciais teóricos e a 

vivência do cotidiano da tutoria a distância, partimos em busca das atividades 

exercidas pelos tutores, considerando um piloto em que 24 tutores a distância 

trabalhavam numa jornada de trabalho de 6 horas diárias, internalizados na 

Instituição de Ensino Superior, modalidade a Distância 

3.1.3 Análise Sistemática dos Dados 

Neste momento do estudo foram sistematizadas e articuladas as 

informações obtidas na pesquisa de satisfação 1com os alunos. O importante deste 

                                            
1 Conforme Artigo I, Inciso I e V da RESOLUÇÃO Nº 510, de 07 de abril de 2016, por se tratar de pesquisa de opinião pública 
com participantes não identificados e pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de 
identificação individual, a mesma não foi indicada para o Comitê de Ética da Universidade. 
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momento foi edificar maior conhecimento sobre o objeto de estudo, que foi 

apreendido em seu significado particular na realidade estudada, com as respostas 

aos questionamentos realizados, tendo como objeto o entendimento sobre o papel 

do tutor a distância na percepção do aluno quando tutor passa a atender seus 

alunos de forma internalizada, on site, ao invés de trabalhar home office.  

Quanto à hipótese levantada neste estudo é que, o tutor a distância, 

obedecendo um regime de jornada de trabalho cumprida in loco, aumenta a 

qualidade no atendimento aos alunos, tanto nas respostas dos questionamentos, na 

correção de atividades e também no engajamento do aluno, procurando estimula-lo 

a participar de forma mais ativa durante o curso, debatendo e socializando suas 

vivências em cada disciplina estudada. 

Para estudo da hipótese apresentada, foi realizada uma pesquisa com os 

alunos de EaD dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, 

Marketing, Artes Visuais, Recursos Humanos e Processos Gerenciais. 

Do total de alunos que receberam o e-mail com a pesquisa de satisfação 

(29423), 11387 abriam o e-mail, sendo então 38,7% do total e, dos que abriram o e-

mail, 6736 (22,9%) responderam à pesquisa em sua totalidade. 

Como introdução ao estudo das categorias analisadas, foi realizado um 

questionamento aos alunos da frequência que procuram seu tutor a distância, 

obtivemos o seguinte resultado: 

 

Gráfico 1 – Frequencia de procura do Tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Satisfação da Universidade Norte do Paraná (Novembro, 2016). 
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A maioria dos alunos, 66% procura o seu tutor a distância, porém, um terço 

relata nunca o ter procurado. Dos alunos que procuram o tutor a distância, foi 

questionado por qual motivo o faz entrar em contato. Recebemos os seguintes 

resultados: 

 

Gráfico 2 – Motivo da Procura pelo Tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Satisfação da Universidade Norte do Paraná (Novembro, 2016). 

 

Já dos que não procuram o seu tutor, a justificativa é assim descrita no 

gráfico: 

 

Gráfico 3 – Motivo da Não procura pelo Tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Satisfação da Universidade Norte do Paraná (Novembro, 2016). 

 

No que diz respeito a interação tutor e aluno, a percepção do aluno quanto 

ao trabalho do tutor a distância, a pesquisa revela que, dos alunos entrevistados, 

18% deles tem o tutor como um ator indispensável no processo de ensino na 

modalidade EaD e 55% dos alunos tem o tutor como uma figura importante. Em 

contrapartida, 27% dos alunos pesquisados relatam com suas respostas que o tutor 

é dispensável ou são indiferentes quanto a sua atuação. 
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A procura do tutor pela maioria reforça a importância do mesmo na formação 

de seus alunos para que se sintam confortáveis no cumprimento de seus estudos e 

atividades. 

O contato entre tutor e aluno é primordial para que haja segurança dos 

alunos tanto em questões administrativas quanto as pedagógicas, considerando que 

a maior demanda dos alunos se faz em função de questões pedagógicas inerentes 

as disciplinas ministradas no semestre.  

O entendimento dos alunos do tutor é ser indispensável ou importante, nos 

remete a afirmação de Perona (2005), o autor relata que nenhum projeto de ensino 

em Educação a Distância pode ter sucesso se não houver atividades que impliquem 

na interação com um tutor.  

Apesar de uma parcela dos alunos (22%) tratar o tutor como uma figura 

dispensável em seu processo de formação acadêmica, buscando por uma 

autonomia em seus estudos e também no cumprimento de suas atividades, é 

importante o contato com o tutor para ser proporcionado um maior engajamento e 

também haja estímulos ao estudo de mais conteúdos relacionados as disciplinas, 

bem como a discussões em fóruns aumentando assim o relacionamento entre os 

próprios estudantes. 

Confirmada a importância do papel do tutor no processo de ensino da 

Educação a Distância damos sequência na categorização das perguntas. Passamos 

no que diz a interação entre alunos e tutores. 

3.1.4 Qualidade no Atendimento 

Com o intuito de avaliar a satisfação do aluno quanto ao atendimento, foi 

questionado aos alunos como os mesmos avaliam o atendimento dos tutores a 

distância. Os dados apresentados indicam que: 
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Figura 01 – O Atendimento do Tutor 

Fonte: Pesquisa de Satisfação da Universidade Norte do Paraná (Novembro, 2016). 

 

Tanto os pilotos 1 e 2, quanto o 3, apresentaram melhor resultado em 

relação ao “sem piloto”, que são os tutores que atendem home office. 

Constatamos que, com os tutores participantes dos pilotos, possivelmente 

influenciados por uma capacitação mais efetiva e uma formação específica para 

realizar suas atividades, houve melhor interação entre estes atores. Houve a 

colaboração onde cada elemento de determinado grupo envolve-se na 

aprendizagem própria e na do grupo ao qual pertence, conseguindo então propiciar 

e facilitar esta ação de aprendizagem de todos (APRENDIZAGEM..., 2006). 

Além das capacitações específicas que instruem os tutores em sua forma de 

interagir e mediar, propiciando comunicação mais assertiva, o tutor tem contato 

intensivo com os docentes das disciplinas, esclarecendo a questões pedagógicas 

com maior clareza e entendimento dos alunos.  

Estes contatos com os docentes e a capacitação referente de cada disciplina 

leva a uma maior discussão dos conteúdos trabalhados e consequentemente 

respostas de maior qualidade, satisfazendo assim, os alunos quanto aos seus 

anseios em esclarecer seus questionamentos.    

Para Schmit (2004, p. 278), o tutor é o profissional designado pela Instituição 

para criar o vínculo com o aluno e facilitar seu desenvolvimento, tanto pessoal 

quanto profissional.  

Esta formação aplicada aos tutores dos pilotos, de forma intensa, justifica o 

motivo pelo qual os pilotos obtêm uma nota superior aos “sem piloto”. Apesar de 

haver uma capacitação semestral a todos os tutores da Instituição, esta não ser faz 

tão eficiente quanto a do novo modelo, tanto por não ser tão específica quanto por 
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não haver o mesmo contato presencial com docentes e coordenações de curso. 

Podemos confirmar com o pronunciamento de Harasim (et al., 2001, p.1), 

que afirmam que é necessária uma formação do tutor para que este possa ter as 

habilidades necessárias para cumprir suas atividades. Portanto, a qualidade do 

atendimento do tutor está vinculada a sua formação, que desenvolve as habilidades 

para os aspectos sociais, pedagógicos, técnicos e administrativos (HARASIM et al., 

2001, p. 1). 

3.1.5 Mediação (Mensagens) 

Ao questionar os alunos participantes da pesquisa sobre o tempo ideal de 

retorno do tutor aos seus questionamentos, tivemos o seguinte posicionamento: 

 

Gráfico 4 – Expectativa de retorno as Mensagens. 

 
Fonte: Pesquisa de Satisfação da Universidade Norte do Paraná (Novembro, 2016). 

 

Para a grande maioria dos alunos, 5.524, afirmam que o tempo ideal de 

resposta do tutor deveria ser de até um dia e destes, 2.727 desejam ter a resposta 

no mesmo dia em que questionam. Os demais alunos se enquadram num período 

de tempo entre 2 a 7 dias de prazo para retorno do tutor. 

Para cumprir a esta demanda dos alunos quanto aos prazos de retorno aos 

questionamentos feitos, os tutores participantes dos pilotos têm como meta o retorno 

de 80% dos questionamentos em 24 horas e o restante em 48 horas. Ao considerar 

que o tutor dos pilotos está na Instituição por 6 horas diárias e a comunicação com 

os alunos ser fundamental, esta atribuição torna-se obrigatória na rotina diária dos 

tutores, devendo assim ser cumprida para que o aluno tenha o retorno do seu 
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questionamento no menor prazo. 

O Modelo on site possibilita o contato do tutor com sua coordenação e 

docentes do curso de uma forma mais ágil, o que permite que questionamentos 

sejam esclarecidos rapidamente e, pelo fato do tutor estar logado no ambiente virtual 

em sua jornada de trabalho (6 horas diárias), as respostas ocorrem num período de 

tempo mais curto do que quando o tutor realizava suas atividades no modelo home 

office. 

Portanto, o tutor que trabalha internalizado atende seus alunos de uma 

forma mais rápida, esclarecendo os questionamentos dos alunos conforme o anseio 

destes, ou seja, com no máximo 24 horas. 

O tutor lança mão de recursos e meios para superar a distância física 

presente entre os atores deste processo de ensino, permitindo que os envolvidos 

tenham participação efetiva no acesso às informações, trocas de experiências e 

amparados de tal maneira que possam realizar estas atividades (STRUCHINER; 

GIANNELLA, 2001). 

Segundo Aretio (2001), são fundamentais ao exercício desta função, sendo 

elas: Cordialidade: a tratativa com os alunos deve ser realizada de maneira que se 

sintam respeitados e confortáveis; Aceitação: é papel do tutor aceitar a realidade do 

aluno, fazendo com que ele se sinta participante ativo no processo de ensino; 

Honradez: não se deve criar expectativas quanto ao que  o tutor pode oferecer aos 

alunos, permanecendo a verdade e honestidade nas tratativas; Empatia: aproximar 

as relações, colocando-se no lugar do aluno. 

A figura abaixo ilustra o questionamento sobre a clareza e objetividade das 

respostas. 

 

Figura 02 – Clareza nas respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Satisfação da Universidade Norte do Paraná (Novembro, 2016). 
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Referente clareza e objetividade das respostas dadas pelo tutor, 

considerando notas no intervalo de 1 a 4(onde a pontuação de 1 é mais fraca e 4 é 

mais forte), os alunos atendidos pelos tutores dos Pilotos 1 e 2 obtiveram pontuação 

de 3,32 e no Piloto 3 foi de 3,30. Os alunos pesquisados que foram atendidos por 

tutores “sem piloto” atribuíram a pontuação de 2,89 ao tutor, sendo assim, inferior as 

que foram atribuídas aos tutores participantes dos pilotos 1, 2 e 3. 

Aretio (2001) ressalta ainda a capacidade do tutor em desenvolver uma 

leitura inteligente, ou seja, é necessário que saiba ler o que o aluno escreve 

intencionalmente, ou inconscientemente. Por meio deste tipo de leitura o tutor deve 

ter condições de retornar ao aluno de forma adequada, estimulando sua reflexão 

sem que haja uma quebra do fluxo natural do pensamento e também, que saiba 

interpretar o seu silêncio, que muitas vezes é necessário para alguma tomada de 

decisão, mas que também pode significar um desânimo em relação aos seus 

estudos. 

Esta percepção dos alunos quanto a clareza e objetividade das respostas 

dadas pelo tutor é também mérito as capacitações especificas no que diz respeito a 

leitura, escrita e interpretação, bem como a de mediação em ambientes virtuais. 

A satisfação maior dos alunos com os tutores dos pilotos é também referente 

ao fato da proximidade com os outros atores do processo que trabalham 

internalizados na IES (coordenadores, assistentes e docentes). 

Outra capacitação realizada foi quanto ao trabalho colaborativo entre os 

tutores introduzindo práticas de gestão de pessoas e implantando o 

compartilhamento de informações comuns e também de melhores práticas. 

 

Figura 03 – Qualidade acadêmica das respostas. 
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Fonte: Pesquisa de Satisfação da Universidade Norte do Paraná (Novembro, 2016). 

A qualidade acadêmica das repostas do tutor a distância também foi 

avaliada, considerando assim os questionamentos dos alunos referentes a 

conteúdos pedagógicos das disciplinas ministradas. 

Apesar dos tutores do piloto 3 terem tutores direcionados apenas para as 

tratativas com os alunos, sem realizarem correção de atividades, a pontuação obtida 

foi um pouco menor do que os pilotos 1 e 2, onde os tutores mediavam e corregiam 

atividades.  

O piloto 3 obteve pontuação de 3,30 contra a de 3,32 do piloto 1 e 2, porém 

todos os pilotos foram superiores ao serem comparados com os Sem Piloto, cuja 

pontuação foi de 2,96. 

Litwin (2001) faz um comparativo do tutor a distância com um bom docente, 

ou seja, aquele que oferece fontes de informação e orientações seguras, 

promovendo a realização das atividades educativas para que haja a compreensão 

do conhecimento. 

Além das capacitações intensas com os professores das disciplinas, os 

tutores com a internalização, dividem o mesmo espaço com os docentes, com livre 

acesso aos mesmos para esclarecer as dúvidas acadêmicas que surgem de forma 

praticamente imediata. O fato de estarem no mesmo local, durante o período de 

trabalho, influência positivamente tanto na rapidez quanto na assertividade das 

respostas. 

Outro fato importante é que todos os tutores dos pilotos recebem a 

capacitação da disciplina pelo docente da mesma, o qual instrui os tutores acerta 

dos objetivos do conteúdo, possíveis dúvidas dos alunos, recomenda leituras e 

direciona a correção da prova, quando esta ocorrer. 

Sob esta perspectiva de Litwin (2001), o tutor ultrapassa a função de um 

simples dinamizador pois, na verdade, ele deve favorecer um relacionamento 

dinâmico com o conhecimento, não bastando estratégias interativas. É necessário 

para isso que o tutor tenha conhecimento nas disciplinas em que atua e para isso 

torna-se necessário uma formação especializada e permanente, gerando uma tarefa 

desafiadora e complexa. 

De acordo com Konrath (et al., 2009), com uma mediação pedagógica bem 

direcionada, espera-se que o tutor tenha um novo papel neste processo de ensino, 

atuando de forma que interaja com seu aluno tendo como foco o objeto do 
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conhecimento da disciplina, realizando uma mediação desafiadora, no sentido de 

instigar o aluno a procurar saber mais e de outras fontes, de determinado conteúdo. 

3.1.6 Engajamento 

Sendo uma das atribuições do tutor promover o engajamento dos alunos, a 

pesquisa realizada atuou neste sentido também, para termos condições de aferir a 

atuação do tutor ao promover esta prática com seus alunos. 

A figura abaixo demonstra o resultado da pesquisa quanto ao incentivo a 

participação dos alunos em tele aulas e fóruns: 

 

Figura 04 – Incentivo a participação em tele aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Satisfação da Universidade Norte do Paraná (Novembro, 2016). 

 

Quando questionados se o tutor atua incentivando a participação nas tele 

aulas e fóruns, também houve unanimidade quanto a percepção dos alunos 

referentes aos tutores dos pilotos 1, 2 e 3 contra os que não participaram dos 

pilotos. 

O incentivo a este tipo de participação dos alunos é importante pois são 

momentos onde os alunos trocam experiências com os demais colegas de várias 

regiões do Brasil e também com o professor que ministra a tele aula ao vivo. 

É importante também as participações dos alunos nos fóruns das disciplinas 

e, quanto mais comentários relevantes, mais rica a discussão e, consequentemente, 

uma melhor visão crítica dos participantes. 

Gutiérrez e Prieto (1994) tratam o tutor a distância como um assessor 

pedagógico e para ele, sua função é a de fazer a ligação entre a instituição e o 
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aluno, acompanhando o processo para enriquecê-lo com seus conhecimentos e 

experiências. Segundo Gutiérrez e Prieto (1994), suas características são: ser capaz 

de uma boa comunicação; possuir uma clara concepção de aprendizagem; dominar 

bem o conteúdo; facilitar a construção de conhecimentos, através da reflexão, 

intercâmbio de experiências e informações; estabelecer relações empáticas com o 

aluno; buscar as filosofias como uma base para seu ato de educar; e constituir uma 

forte instância de personalização. Dentre as tarefas prioritárias do tutor, destacam-se 

a de estabelecer redes, promover reuniões grupais e a de avaliar. 

Palloff (2002) têm o hábito de criar um espaço comunitário no site dos seus 

cursos para que todos, professores e alunos, possam relaxar e conversar. Neste 

espaço costuma-se dialogar ou discutir assuntos sobre o material designado para o 

curso. É um local independente e sagrado, cuja finalidade é que os participantes se 

conheçam melhor e o trabalho em grupo seja mais confortável. 

A interação é fundamental para a organização do pensamento acerca de um 

problema de forma mais elaborada, lógica e analítica, e possibilita a mediação 

dentro de um grupo orientado pelo professor ou por membro mais experiente desse 

meio (Vigotsky, 2000). 

Uma outra forma de engajamento dos alunos consiste em o tutor enviar 

materiais de apoio e complementares das disciplinas ministradas, visando também o 

reforço na aprendizagem do aluno. 

Por ser uma prática dos tutores da IES, foi também aplicada uma questão da 

pesquisa neste sentido, apresentando os seguintes resultados: 

 

Figura 05 – Leitura de materiais extras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Satisfação da Universidade Norte do Paraná (Novembro, 2016). 
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O Piloto 3, por ter tutores dedicados a mediação, teve a maior pontuação 

atribuída pelos alunos (3,49) e os pilotos 1 e 2 com uma pontuação abaixo (3,28), 

mas todos os pilotos superiores aos que não participavam do piloto (2,93). 

Possari (2002, p. 32), acrescenta que o ciberespaço é o dispositivo de comunicação 

interativa como instrumento de inteligência coletiva. Em educação a distância 

possibilita desenvolver sistemas de aprendizagem cooperativa em rede. 

3.1.7 Avaliações de Atividades 

Participando ativamente das correções das atividades realizadas pelos 

alunos, mediante orientação do docente da disciplina, os tutores a distância fazem 

as correções de questões dissertativas de provas presenciais e também das 

Produções Textuais em Grupo, que são consideradas como um tipo de mediação, 

visto que estes precisam comentar as questões e apontar as deficiências dos 

alunos, os pontos a serem corrigidos e também elogiar, incentivando a busca por 

mais conhecimento. 

Sendo importante o feedback do tutor na correção das avaliações, a 

pesquisa questionou os alunos sobre a coerência das correções realizadas, 

apresentando assim os seguintes resultados: 

 

Figura 06 – Coerência na correção das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Satisfação da Universidade Norte do Paraná (Novembro, 2016). 

 

Tendo o tutor como função de colaborar para o êxito dos processos de ensino 

e de /aprendizagem no sistema EAD. As suas atitudes devem facilitar a aquisição do 

conhecimento e não o seu desfalecimento. Outrossim, pode-se afirmar que esta 
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modalidade de ensino pode assumir um caráter tão autônomo e independente 

quanto qualquer outro sistema de ensino. 

É notório que a utilização das tecnologias de informação e comunicação 
pode e deve colaborar para o bem comum e a construção de uma educação 
mais humanizadora e transformadora, promovendo a autonomia do sujeito 
para gerir e construir sua aprendizagem, o que lhe proporcionará também 
maior autonomia política, econômica e social para o exercício da cidadania 
[...]. (SERAFINI, 2012, p. 79-80). 

 

Considerando estes estudos fica notável a condição do tutor em realizar as 

avaliações de forma coerente junto a seus alunos, uma vez que, além de quantificar 

os conceitos por eles atingidos, faz-se necessário a promoção do engajamento e 

também a motivação para buscar mais conhecimento. 

3.1.8 Síntese da Análise das Categorias 

Em linhas gerais, referente as pesquisas aplicadas e apresentadas acima, 

os tutores dos pilotos aplicados apresentaram um resultado maior do que os tutores 

que não participaram dos pilotos. 

Já entre os pilotos, das 6 categorias, em 3 delas os tutores dos Pilotos 1 e 2 

atingiram nota maior que os tutores do piloto 3. Nas Categorias de Qualidade no 

Atendimento (7,72), Qualidade Acadêmica das Respostas (3,32) e Avaliação (3,36), 

os pilotos 1 e 2 tiveram um conceito maior. As categorias em que os tutores do piloto 

3 tiveram conceito maior foram: Clareza nas Respostas (3,30), Incentivo a Tele Aula 

(3,54) e Incentivo a Leitura (3,49). 

Desta forma, independentemente do piloto aplicado, houve uma maior 

percepção da qualidade por parte dos alunos quanto ao atendimento, motivação e 

acompanhamento, isto devido ao fato de toda a alteração em capacitação, jornada e 

condições de trabalho e acompanhamento dos professores da IES. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como sendo uma modalidade consolidada no ensino, a Educação a 

Distância evolui a cada momento e, tendo em vista toda sua história juntamente com 

os atores do processo de aprendizagem, faz-se necessário um estudo a respeito 

destes atores, que neste trabalho, o foco foi o tutor a distância. 

Num contexto preenchido por vários profissionais da educação, dentre eles 

docentes, funcionários administrativos e coordenações de curso, o tutor a distância 

vem a cada dia conseguindo seu lugar de destaque junto as Instituições e claro, 

junto a seus alunos. 

Sendo assim, a tutoria carece de estudos mais aprofundados a respeito de 

sua prática diária, onde tem como um dos principais papeis, o encurtamento da 

distância física existente nesta modalidade de ensino. 

Por meio de análises expostas neste trabalho, foi possível identificar que o 

tutor, quando bem direcionado e acompanhado por profissionais capacitados, tende 

a oferecer um grau de satisfação maior aos seus alunos, que necessitam de uma 

comunicação assertiva para esclarecer seus anseios e questionamentos durante sua 

jornada acadêmica em um curso de Graduação a Distância. 

Ao ser alterado o modelo de trabalho do tutor a distância, no qual era 

realizada home office com permanências na Instituição de Ensino quinzenalmente 

para um modelo on site em que o tutor se faz presente diariamente por um período 

de seis horas, foi permitido identificar uma melhora significativa na percepção dos 

alunos quanto ao atendimento do tutor. 

Além de estar presente na IES cumprindo uma jornada de trabalho de seis 

horas diárias, este tutor que faz parte do modelo on site tem uma capacitação maior 

e mais específica, para que assim, possa lidar com seus alunos de modo que realize 

os esclarecimentos recebidos por seus alunos tanto com mais qualidade quanto com 

menor tempo de retorno. 

Outros fatores importantes são as mediações e interações realizadas, 

instigando os alunos a se prepararem para participar de forma mais consistente dos 

fóruns, teleaulas, atividades avaliativas e de aprendizagem. O saber como se 

comunicar com seus alunos tanto nas esferas afetivas, operacionais e pedagógicas 

oferece uma segurança maior aos discentes, que se sentem aparados por estes 

profissionais. 
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Estar presente na instituição proporciona também maior contato com os 

docentes das disciplinas ministradas aos alunos, tendo a facilidade de comunicação 

entre eles para que dúvidas dos próprios tutores sejam esclarecidas rápida e 

claramente. 

O trabalho do tutor, além de suas funções diárias, passa a ser também o de 

intérprete do curso junto aos alunos, sendo a ponte necessária entre seus alunos e 

os docentes, que ministram as teleaulas e elaboram todo o material didático 

aplicado. 

Estudando então a alteração deste modelo de trabalho do tutor a distância, 

de home office para on site, foi possível constatar que houve melhora significativa na 

percepção de qualidade do curso pelos seus alunos, os quais, além das pesquisas 

aplicadas, expressam seu contentamento por meio de correio eletrônico e fóruns das 

disciplinas. 

Com isto, é proporcionado aumento do engajamento dos alunos junto a seus 

estudos, permitindo então que estes concluam seus estudos apesar de todos os 

contratempos que podem vir a ocorrer e claro, que sejam profissionais preparados 

para atuar no mercado de trabalho. 

Espera-se que o presente trabalho, ao buscar compreender o trabalho do 

tutor a distância em um novo modelo, possa contribuir no sentido de oferecer 

possibilidades e oportunidades a fim de o tutor tome seu papel importante no 

processo de ensino aprendizagem oferecido na EaD, junto a seus alunos e também 

a IES em que ele atua. Da mesma forma, busca uma sintonia com as propostas do 

presente Programa de Mestrado na sua linha de pesquisa. 
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