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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a atuação e formação de quatro 
tutores que atuam em instituições particulares no Município de Londrina. Para tanto, 
discute-se a expansão considerável da Educação a Distância (EAD) no Brasil nos 
últimos anos, bem como sua regulamentação dada pela Lei 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996 e pelo Decreto 5.622 de dezembro de 2005, além de críticas 
apontadas por alguns autores. A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo, 
baseada em entrevistas realizadas pessoalmente no local de atuação de cada tutor. 
Optou-se pela entrevista na busca de dados pela possibilidade de dar voz aos 
sujeitos, bem como a criação de um diálogo entre entrevistador e entrevistado, 
favorecendo a riqueza de detalhes nos dados coletados. Nas entrevistas os tutores 
foram indagados quanto a sua formação e atuação, quais as maiores dificuldades 
encontradas na EAD, das diferenças do ensino presencial e o ensino a distância. A 
base teórica contou principalmente com autores que apresentam um posicionamento 
crítico a respeito dos tutores. Os dizeres, de forma geral, demonstram bastante os 
aspectos positivos da modalidade a distância e da atuação dos profissionais. Sem se 
esquecer que os resultados são, de certa forma, específicos, pelo número de 
entrevistados e de uma única região, a realidade neste caso se apresenta como um 
modelo de grande eficiência e qualidade. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância. Tutores. Formação de tutores. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação a distância (EAD) no Brasil se expandiu 

consideralvemente ao longo dos últimos anos. Parte deste crescimento deve-se à 

regulamentação da modalidade pela Lei 9.394 de 1996 de dezembro de 1996 e pelo 

Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005. 

De acordo com Belloni (2006, apud TORRES, 2007, p.18) a EAD é 

uma alternativa adequada e totalmente capaz de atender às demandas educacionais 

decorrentes das mudanças da nova ordem econômica mundial, alem de conseguir 

superar os limites de tempo e espaço. No entanto, o crescimento dessa modalidade 

tem sido bastante questionada por alguns críticos que ainda a consideram como uma 

alternativa de qualidade duvidosa.  

 Muito se fala em EAD, e em tecnologias que facilitam o processo de 

ensino e aprendizagem nessa modalidade. No entanto, pouco se fala do tutor, 

profissional indispensável e responsável pela mediação entre aluno, professor e 

meios tecnológicos, sem se esquecer do espaço importante que esses sujeitos 

ocupam na implementação dos cursos. Com base nesse pressuposto, o objetivo 

deste estudo foi conhecer quem é este profissional na modalidade a distância, se a 

formação obtida pelo mesmo é suficiente para atender às demandas  Tais 

questionamentos decorreram por se tratar de uma temática pouco investigada no 

meio acadêmico, embora seja uma realidade crescente no campo da educação no 

país. 

Desta forma o trabalho foi divido em quatro partes: a primeira parte 

trata da trajetória da EAD no Brasil, dos principais fatos históricos que marcaram a 

modalidade, bem como sua evolução tecnológica divida em gerações; da 

regulamentação da modalidade baseada em uma análise prévia da Lei 9.394/96 e do 

Decreto 5.622/05 ; e das críticas acerca da EAD. 

A segunda apresenta o tutor na visão de alguns autores, como se dá 

a sua atuação e aspectos básicos que devem conter na formação e especificidade do 

seu trabalho. 

A terceira traz a metodologia adotada para a obtenção dos dados, 

que se baseia em uma abordagem qualitativa, afim de melhor entender o papel do 

tutor na EAD. 

A quarta parte expõe a análise dos resultados a obtidos nas 



 

 

entrevistas investigativas, que foram realizadas com tutores que atuam na cidade de 

Londrina, debatendo com a visão de alguns autores que discorrem a respeito das 

atribuições do tutor, da sua formação, bem como sua atuação. 

 



 
 

2.  TRAJETÓRIA DA EAD NO BRASIL  

A educação, ao longo de sua história, foi alvo de inúmeras 

transformações, objetivando sempre alcançar uma educação de qualidade. Com o 

processo de industrialização e com o crescimento das cidades em um ritmo 

acelerado e conseqüentemente de sua população, as escolas existentes já não eram 

suficientes para suprir as demandas emergentes desse crescimento. 

 Uma alternativa para o acesso a educação foi a EAD, que surge 

justamente para atender à essas necessidades, e também como objetivo de 

solucionar o problema da distância que, até então, dificultava a possibilidade de 

integração no processo de educação as pessoas que moravam em regiões mais 

afastadas dos grandes centros do país.  Apesar do crescimento considerável da 

modalidade, ela ainda enfrenta muitos desafios para se tornar uma modalidade 

eficiente e aceita por todas no âmbito educacional, como por exemplo, a oferta de um 

ensino de qualidade, devido à marginalização decorrente do crescimento acelerado e 

longe das fiscalizações dos órgãos responsáveis pela EAD. 

A modalidade à distância não é nenhuma novidade para a sociedade 

em geral, embora muitas pessoas desconheçam seu histórico a EAD possui uma 

ampla trajetória, simplesmente “não surgiu no vácuo” (KEEGAN, apud HERMIDA; 

BONFIM, 2006, p.171). Certamente hoje se tem muito mais recursos que facilitam o 

acesso e aprendizagem nessa modalidade. No entanto, muito antes da existência 

dos modernos meios de comunicação a EAD já era considerada: 

 

O caminho para Educação a distância, então, estava aberto, quando 
os primeiros homens começaram a aprender diretamente do texto 
escrito e não diretamente do professor. A Teleducação teve o seu 
primeiro impulso massivo, quando, no começo deste século, o serviço 
correios alcançou um grau razoável de penetração e confiabilidade, 
em vários países europeus e nos Estados Unidos. A expansão dos 
correios unida a demanda tecnicamente mais capacitada, permitiu o 
nascimento da educação por correspondência: aí aboliu-se de vez o 
principio da coexistência do professor com o aluno no mesmo lugar, 
como única forma de educar. (BORDENAVE, 1987 apud ROCHA, 
2007, p.46) 

 
 

No Brasil, embora existam relatos que desde 1891 a educação tenha 

sido propagada por correspondência como alternativa de formação profissional, para 

Alves (2006, apud Dias e Leite, 2010, p. 10) não há registros precisos sobre a 



 

 

criação da EAD no Brasil. Considera a criação das “Escolas Internacionais” 

(representação de uma organização norte-americana), em 1904, como um marco 

histórico da modalidade. 

Para Matos e Guarezi (2009 apud GARCIA, 2010 p. 27-28) a EAD no 

Brasil teve os seguintes principais acontecimentos históricos: 

 

Ano de 1923 – o rádio como primeira em experiência em EAD: A 
Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro transmitia 
programas de literatura, radiotelegrafia e telefonia, línguas e outros 
coordenados pela Academia Brasileira de Ciências. 
Em 1941 – fundação do Instituto Universal Brasileiro (IUB) - a 
correspondência como meio de ensino: O IUB utilizava basicamente 
material impresso que enviava a seus alunos. Este instituto opera até 
nos dias de hoje com curso supletivos, técnicos e profissionalizantes. 
A partir de década de 1960: Programas com canais parceiros de 
televisão e rádios educativas acontecem com a criação da Comissão 
de Estudos e Planejamento da Rádio Difusão Educativa. O 
Movimento de Educação de Base (MEB) é abandonado em 1964 por 
força da repressão política pós-golpe militar. 
A partir da década de 1970: Destaque para o Projeto Minerva do 
Governo Federal, com cursos para primeiro e segundo graus, com a 
expectativa de resolver os problemas de desenvolvimento, políticos, 
sociais e econômicos do país. 

 
As autoras destacam também que:  

 
A partir dos anos 1980: Criação do Telecurso Segundo Grau, uma 
parceria entre TV Cultura e a Fundação Roberto Marinho da Rede 
Globo, surgindo o Telecurso Primeiro Grau em 1980 e o Telecurso 
200 em 1990. A Universidade de Brasília (UnB) criou o centro de 
Educação a Distancia – Cead, que é referencia até hoje e é 
considerada pioneira na consolidação da modalidade de EAD no 
país. 
A partir de 1990: É aberto o Núcleo de Educação Aberta e a Distancia 
da Universidade Federal do Mato Grosso que se torna uma 
universidade destaque em EAD nesta época. Destaque também para 
a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, com os cursos de 
pós-graduação por internet e por vídeo conferência por meio do 
Laboratório de Ensino a Distancia (LED). Ações governamentais de 
destaque deste período: O programa Um Salto para o Futuro em 
parceria com a Fundação Roquete Pinto para capacitar professores 
de todo o país; Criação da SEED – Secretaria Especial de Educação 
a Distância do MEC; O Programa TV Escola; O Proinfo: Programa 
Nacional da Informática na Educação, para disseminar o uso das 
novas tecnologias nas escolas públicas. 

 

E por fim, a partir do ano de 2000:  

 
O Brasil conquista a sua primeira Universidade Aberta (UAB), após 
30 anos de tentativas, que é reconhecida pelo MEC como instituição 



 

 

pública de ensino superior. Ocorre a criação de projetos para 
formação de professores e inclusão digital como o Proinfo e o 
Proformação e a Escola Técnica Aberta do Brasil que iniciou sua 
formação profissional técnica de nível médio à distância. 

 

Nessa trajetória a EAD utilizou-se de meios como a correspondência, 

o rádio, a televisão e no século XXI, seu maior meio de veiculação é o computador e 

a internet. Porém, segundo Dias e Leite (2010, p.11) as novas tecnologias não 

descartam as anteriores: os recursos se complementam e influenciam a educação 

conforme sua evolução. 

Assim é possível situar a EAD em termos de gerações. Existem 

muitas versões para essa divisão, há quem considere que a historia da modalidade 

se divida em três gerações, outros em quatro e, até mesmo, em cinco gerações. Para 

a Universidade Virtual Brasileira – UVB (2002, apud DIAS e LEITE, 2010, p.11) a 

história da EAD se divide em três gerações:  

 

[...] a primeira geração caracteriza-se pelo ensino por 
correspondência, modalidade que marca o inicio da EAD em todo o 
mundo e principalmente no Brasil, na primeira metade do século XX; 
a segunda geração caracteriza-se pela Teleducação/Telecursos, 
modalidade que surge no Brasil no final dos anos de 1970, com 
transmissão de aulas ou veiculação de programas educacionais pré-
gravados por emissoras educativas, preserva o uso do material 
impresso e incorpora o uso da televisão e de vídeo-aula, 
audiocassetes e sistema de telefonia; na terceira geração encontram-
se os ambientes interativos, inovando pelo uso de redes de 
comunicação interativas, como a web e os sistemas de 
videoconferência, incorporando as mídias anteriores e criando 
oportunidades para um aprendizado cooperativo on-line. 

 
A internet, sem dúvidas, foi um marco na evolução da EAD, pois a 

partir dela a comunicação entre alunos e professores em tempos e lugares distintos 

tornou-se possível. Outra contribuição para o crescimento da modalidade foi a Lei 

9.394 de 20 de dezembro de 1996 e o Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005, 

que regulam e asseguram a qualidade da EAD. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 Regulamentação da EAD no Brasil 
 

A EAD no Brasil teve suas bases legais estabelecidas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996 e 

regulamentada pelo decreto 5.622, publicado em 20 de dezembro de 2005, 

normatizado pela Portaria Ministerial 4.631, de 2004. 

A LDB estabelece que:  

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 
1996) 
 

No entanto, com a necessidade de suprir a demanda da educação e 

com a criação da EAD, a LDB assegura 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. (BRASIL, 
1996) 

 

O parágrafo quarto da LBD ainda traz a garantia de um tratamento 

diferenciado para a modalidade: 

 

I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 
radiodifusão sonora e 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). 
 

 

A partir de então a EAD passa a ser considerada como modalidade 

totalmente integrada ao sistema de ensino, visando não apenas o incentivo de 

desenvolvimento de programas de EAD, mas também de programas de 



 

 

desenvolvimento de educação continuada, reforçando a idéia de que a educação é 

um processo e não pode parar. (CARNEIRO, 1998 apud DIAS e LEITE, 2010, p.17). 

Com o intuito de garantir a qualidade do processo de educação a 

distancia, o decreto n° 5.622, de 20 de dezembro de 2005, que regulamenta o Art. 80 

da LBD de 1996, traz a seguinte definição para a modalidade: 

 

Art. 1º [...] caracteriza-se a educação a distância como modalidade 
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 
de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos. (BRASIL, 2005) 

 

Deposita-se uma expectativa muito grande em relação aos 

programas de EAD. A intenção do governo e entidades públicas e privadas é 

erradicar o déficit educacional e incluir todos que fazem parte dessa estatística na 

sociedade da informação. Assim, a EAD, com o auxílio de alguma tecnologia que 

possa estabelecer a interação entre professor e aluno, se caracteriza como uma 

forma organizada do processo de ensino e aprendizagem. (BEHAR, 2008). 

 

A educação a distância deixa de ser a alternativa permanentemente 
experimental ou concebida como a solução paliativa para atender as 
demandas educativas de jovens e adultos excluídos do acesso e 
permanência na escola regular, na idade própria. Passa a ser uma 
estratégia regular de ampliação democrática do acesso à educação 
de qualidade, direito do cidadão e dever do Estado e da sociedade, 
estratégia que tem sido praticada neste país em uma história de 
acertos e erros, estes últimos em grande parte debitáveis a 
açodamentos, descontinuidades, sofisticações pretensiosas e 
simplificações enganosas que a regulamentação pretende evitar 
(NETO, 2003, p. 406). 

 

No entanto, Neto (2003, p. 406) destaca que mesmo com a 

regulamentação que tem como objetivo sistematizar, normatizar e garantir um nível 

de qualidade à EAD, “paradoxalmente, tanto os que proclamam como panacéia dos 

males educativos como os que a consideram como estratégia de segunda classe 

para “dar impressão” de atendimento aos excluídos de sempre promovem sua 

desclassificação”. 

Uma das maiores dificuldades do processo da EAD é o fato da 

modalidade se estabelecer por meios tecnológicos que não possibilitam o contato 



 

 

direto entre os sujeitos participantes, porém o decreto determina haja momentos 

presenciais. Isso promove o sentimento de inserção do aluno no ambiente 

educacional, além de passar credibilidade à sociedade e garantir a veracidade do 

sistema. (LESSA, 2009, p. 10). De acordo com o decreto 5.622 a EAD possui a 

seguinte organização: 

 

§ 1º A educação a distância organiza-se segundo metodologia, 
gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a 
obrigatoriedade de momentos presencias para:  
I – avaliações de estudantes; 
II – estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 
III – defesa de trabalhos de conclusão de cursos, quando previstos na 
legislação pertinente; e 
IV – atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o 
caso. (BRASIL, 2005) 

 
Segundo Lessa (2010) os momentos presenciais são de grande 

relevância, pois permite que o aluno construa seu conhecimento na interação 

imediata com conteúdos, professores, tutores e outros alunos, e isso ajuda a 

minimizar a evasão na modalidade que pode ser ofertada aos seguintes níveis de 

ensino:  

 

I – educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto; 
II – educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei n° 
9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
III – educação especial, respeitada as especificidades legais 
pertinentes; 
IV – educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e 
programas: 
a) técnicos, de nível médio; e 

      b)tecnológicos, de nível superior; 
V – educação superior, abrangendo os seguintes cursos e 
programas: 
a) seqüenciais; 
b) de graduação; 
c) de especialização; 
d) de mestrado; e 
e) doutorado. (BRASIL, 2005). 

 

Embora ela seja ofertada em todos os níveis, é importante lembrar 

que suas características são mais adequadas para a educação de jovens e adultos, 

por exigir dos alunos certa disciplina para a efetivação do curso, tendo em vista que o 

professor muitas vezes se encontra distante e o contato não é direto. Por isso é 



 

 

necessário que o aluno tenha maturidade e autonomia para buscar o conhecimento e 

dar continuidade no seu processo de formação. 

A EAD, infelizmente, muitas vezes é desvalorizada por instituições 

que, na busca do aumento de capital, ofertam cursos de curta duração o que se 

subentende acesso fácil ao diploma, além disso, os cursos não oferecem subsídios 

suficientes para uma formação de qualidade. Considerando esses aspectos, o 

decreto prevê que:  

 
Art. 3° A criação, organização, oferta e desenvolvimento de cursos e 
programas a distância deverão observar ao estabelecido na 
legislação e em regulamentações em vigor, para que os respectivos 
níveis e modalidades da educação nacional. 
§ 1° Os cursos e programas a distância deverão ser projetados com a 
mesma duração definida para os respectivos cursos na modalidade 
presencial. 
§ 2° Os cursos e programas a distância poderão aceitar transferência 
e aproveitar estudos realizados pelos estudantes em cursos e 
programas presenciais, da mesma forma que as certificações totais 
ou parciais obtidas nos cursos e programas a distância poderão ser 
aceitas em outros cursos e programas a distância e em cursos e 
programas presenciais, conforme a legislação em vigor. (BRASIL, 
2005) 

 

Moran (2009, p. 145) aborda a questão de o tempo ser o mesmo nas 

duas modalidades como uma questão mal equacionada. O autor defende que: 

 

[...] determinar legalmente que os cursos a distância tenham uma 
duração igual ou superior aos presenciais pode ser questionado. A 
educação a distância é flexível e pode ser feitas em tempos e ritmos 
diferentes. Sabemos que essa determinação é para frear o uso de 
instituições que querem vender a ilusão da diplomação fácil, feita em 
tempo menor. É uma norma que mostra bom senso prático, mas 
insustentabilidade legal. Alunos e grupos, em situações de dedicação 
mais intensa ou alunos adultos, que poderiam ser dispensados de 
uma parte do programa, poderiam terminar o curso em menos tempo 
do que é o presencial e isso é impedido legalmente. (MORAN, 2009, 
145-146). 
 

 
Do âmbito educacional é necessário que o processo de ensino seja 

avaliado, não somente para verificar se o aluno está correspondendo ao processo, 

mas também para que as instituições e professores avaliem o processo educativo. 

 

   



 

 

A avaliação deve, então, servir de orientação para que o professor 
possa realizar os ajustes necessários ao seu fazer didático de 
maneira a transformar as dificuldades em momentos de 
aprendizagem para seus alunos. Nessa perspectiva, a avaliação 
torna-se um “instrumento privilegiado de uma regulação continua das 
diversas intervenções e das situações didáticas”. A forma de avaliar 
também deve estar em consonância com a proposta pedagógica do 
curso (PERRENOUD, 1999 apud SILVA et al, 2007, p. 187). 

 

Para garantir tais aspectos o Decreto prevê que: 

 
Art. 4º A avaliação do desempenho do estudante para fins de 
promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou 
certificados dar-se-á no processo, mediante: 
I – cumprimento das atividades programadas; e 
II – realização de exames presenciais. 
§ 1° Os exames citados no inciso II serão elaborado pela própria 
instituição de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios 
no projeto pedagógico do curso ou programa.  
§ 2° Os resultados dos exames citados no inciso II deverão 
prevalecer sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras 
formas de avaliação a distancia. (BRASIL, 2005) 

 

É possível constatar a atenção dada à realização de avaliações 

presenciais na EAD, e isso, de modo geral, aumenta a credibilidade dos cursos 

ofertados na modalidade. No entanto, essas avaliações devem prezar pela 

segurança e confiabilidade dos resultados. 

O Decreto garante igualdade entre diplomas de cursos superiores 

presenciais e a distância, oriundos de instituições devidamente credenciadas e 

registradas nos órgãos competentes. 

 

Art. 5° Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, 
expedido por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, 
terão validade nacional [...]. (BRASIL, 2005) 

 

Assim também acontece na modalidade presencial e isso, de certa 

forma, acaba coibindo ações discriminatórias que acorrem no mercado de trabalho 

ou nos concurso públicos, “uma vez que é ilegal e o amparo da legislação corrobora, 

dentre outras coisas, no sentido de diminuir tal preconceito, garantindo assim 

também o reconhecimento da qualidade da modalidade” (LESSA, 2010, p.12).  

A legislação abre possibilidades de cooperação entre as instituições 

credenciadas, descrito no Art. 6 do Decreto 5.622 de 2005: 

 



 

 

Os convênios e os acordos de cooperação celebrados para fins de 
oferta de cursos ou programas a distância entre instituições de ensino 
brasileiras, devidamente credenciadas, e suas similares estrangeiras, 
deverão ser previamente submetidos à análise e homologação pelo 
órgão normativo do respectivo sistema de ensino, para que os 
diplomas e certificados emitidos tenham validade nacional. (BRASIL, 
2005) 
 

 

Moran (2009, p.145) considera este um ponto controverso da EAD: 

 

Do jeito que está a lei é bem restritiva, sem o reconhecimento da 
competência de instituições sérias estrangeiras, o que poderia ser 
feito automaticamente sem passar pelo penoso envio à universidades 
brasileiras, que não assumem prazos. Tenta-se evitar que instituições 
pouco idôneas ofereçam diplomas, mas generalizar a necessidade de 
que universidades brasileiras validem os diplomas obtidos no exterior 
é burocrático, penoso e injusto. 

 
 

Segundo Moran (2009, p.145) é difícil articular leis para uma área 

que vive em um processo de evolução, e que tem flexibilidade de adaptação a 

diferentes situações. Então, é de responsabilidade somente do Executivo Federal os 

atos de credenciamento, reconhecimento, respectivas renovações e autorizações, 

como aborda o Art. 7: 

 

Compete ao Ministério da Educação, mediante articulação entre seus 
órgãos, organizar, em regime de colaboração, nos termos dos arts. 
8o, 9o, 10 e 11 da Lei no 9.394, de 1996, a cooperação e integração 
entre os sistemas de ensino, objetivando a padronização de normas e 
procedimentos para, em atendimento ao disposto no art. 80 daquela 
Lei: 
I - credenciamento e renovação de credenciamento de instituições 
para oferta de educação a distância; e 
 II - autorização, renovação de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento dos cursos ou programas a distância. 
Parágrafo único.  Os atos do Poder Público, citados nos incisos I e II, 
deverão ser pautados pelos Referenciais de Qualidade para a 
Educação a Distância, definidos pelo Ministério da Educação, em 
colaboração com os sistemas de ensino. (BRASIL, 2005) 
 

 

Fica sob responsabilidade do MEC a disponibilização de dados ao 

público, referentes à modalidade.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art11


 

 

Art. 8o  Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, 
organizarão e manterão sistemas de informação abertos ao público 
com os dados de: 
I - credenciamento e renovação de credenciamento institucional; 
II - autorização e renovação de autorização de cursos ou programas a 
distância; 
III – reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos ou 
programas a distância; e 
IV - resultados dos processos de supervisão e de avaliação. 
Parágrafo único.  O Ministério da Educação deverá organizar e                   
manter sistema de informação, aberto ao público, disponibilizando os 
dados nacionais referentes à educação a distancia. 

 
 

Em uma análise prévia das disposições gerais do Decreto 5.622 de 

19 de dezembro de 2005, é possível concluir que o intuito deste é garantir uma 

qualidade à modalidade à distância e a igualdade dos direitos pertinentes à 

modalidade presencial. No entanto, tais objetivos ainda passam por constantes 

reformulações para que sejam de fato alcançados. É um processo longo e que 

necessita de uma fiscalização efetiva, com critérios coerentes às necessidades da 

sociedade. 

 

2.2 Educação a distância: críticas e polêmicas 
 

A EAD vem se destacando cada vez mais no contexto atual, 

considerada como uma possibilidade de democratização do acesso à educação. Na 

parte anterior deste texto, vimos que a modalidade possui suas bases legais 

regulamentada pelo Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005. No entanto, para 

muitos autores, a modalidade é uma promessa com muitos aspectos críticos, e tem 

sido um desafio desenvolver ações que mudem esta visão. 

De acordo com Demo (2006 apud JARDILINO, 2008, p.14) a EAD 

possui alguns aspectos negativos. O autor considera que a modalidade seja passível 

de fraudes, pois não há um controle rígido sobre o sistema de execução, e que as 

expectativas de acesso fácil, assim como certificados e diplomas, acarretam a 

desvalorização da qualidade educativa. O autor também aponta o risco do 

“isolacionismo”, uma vez que os contatos entre alunos e professores ocorrem 

somente por meios eletrônicos, o que supõe a não importância com ambientes e 

contatos socializadores; e também a questão do autodidatismo, que dispensa a 



 

 

presença do professor ou de uma orientação no processo de ensino e aprendizagem 

do aluno. 

 

A educação está indo cada vez mais na direção do autodidatismo 
(apoiado, é claro, pela internet). Os diplomas estão cada vez mais 
relativizados, porque nem sempre ter capacidade legal significa 
capacidade real. (LITTO, 2006, p.17) 

 
Além da preocupação com a formação do individuo, é necessário 

considerar que ele está sendo preparado para a sociedade, e que eventualmente 

pode vir a ocupar cargos de responsabilidade, como os de professores, que exigem 

uma capacidade real para a sua atuação, e que quando isso não ocorre pode haver 

uma interferência direta na formação de outros indivíduos. 

De acordo com a Diretoria do Sindicato dos Professores de São 

Paulo (SINPRO-SP, 2006, p.4), somente diante de ações vigorosas, reguladoras e 

fiscalizadoras do Estado, ao lado de denuncias de irregularidades, será possível 

assegurar “que as possibilidades abertas pelas novas tecnologias da informação 

permitam aos estudantes construírem sua autonomia intelectual, retirando desses 

recursos a riqueza informativa, experimental e reflexiva que potencialmente têm.” 

A falta do contato físico na EAD é um dos pontos mais apontados 

pelos críticos como um problema. A maioria dos jovens necessita de centros de 

convivência e como afirma Dimenstein (1998, p.15) em um artigo publicado na Folha 

de São Paulo, logo após a aprovação da LDB: 

 

[...] os cursos a distância não servem à qualquer um e seria um 
fracasso com a imensa maioria dos jovens, pois eles necessitam de 
espaços de convivência, experimentação do saber, acompanhamento 
pessoal e não virtual. 
 

 

 Dimenstein (1998) sustenta a ideia de que a aprendizagem só se dá 

por meio de observação e experimentação, e que esse processo deve ser dirigido 

por um mestre e os recursos tecnológicos devem apenas complementar as 

metodologias usadas em salas de aula. 

 Segundo Valente (2003, p. 50) não há possibilidade de o aluno criar 

seu próprio ritmo de aprendizagem se sua fonte de informações encontra-se presa 

aos paradigmas instrucionais, “despejando” conteúdos de forma massiva. A autora 

aborda que os programas projetados à EAD têm demonstrado pressa e 



 

 

superficialidade, o que foge totalmente às políticas de educação/formação dos 

alunos. Para Neder (2000 apud VALENTE, 2003, p.51) esses programas “denunciam 

uma visão de educação não como processo, ou como prática social, mas sim como 

um sistema – coisa – deslocado da realidade socioeconômico-cultural.” 

 Luck (2008, p.261) destaca que os críticos argumentam que para um 

processo de ensino e aprendizagem ocorra efetivamente é necessária a presença do 

aluno e do professor em sala de aula, e que da maneira que EAD se realiza “o 

professor teria seu papel diminuído no processo, levando a sua desvalorização e à 

desumanização da Educação, visto que a máquina substituiria muitas de suas 

funções”. Para a autora, outra questão bastante abordada pelos críticos é a 

precarização do trabalho docente decorrente da modalidade e que, implicitamente, 

os interesses econômicos estão acima dos interesses educacionais. 

 

A docência [...] está distribuída em diferentes papéis, entre os quais o 
de professor e tutor (a distância e presencial), estando definidos, 
como já mencionado, em resoluções que enquadram esses 
profissionais como bolsistas, não lhes dando nem mesmo o direito a 
declaração de trabalho mencionando a função “professor”, evitando 
com isso a consolidação de vínculos empregatícios e a sua inserção 
na categoria simbólica de profissionais da educação. Em síntese, o 
que se tem é uma enorme precarização do trabalho docente, que se 
desdobra, na prática, entre outras coisas, por meio da baixa 
remuneração, que acaba por excluir profissionais qualificados, e da 
falta de reconhecimento profissional (LAPA e PRETTO, 2010, P.91). 
 

 

Moran (apud LAPA e PRETTO, 2010) nos mostra que a educação 

pensada como um direito do cidadão se contrapõe à educação organizada como 

empresa, voltada para o retorno de investimento. Esse é um dos conflitos que a 

sociedade atual se depara: a visão da educação como negócio, esquecendo-se dos 

princípios básicos de cidadania. 

Nesse sentido é necessário repensar as condições da atual 

conjuntura, uma vez que a desvalorização do trabalho docente e a busca de 

interesses econômicos geram consequências para a educação como um todo. 

Educação de qualidade e profissionais desvalorizados são coisas que não 

conseguem andar lado a lado. 

A utilização das tecnologias é outro assunto que causa polêmica no 

âmbito da educação. É fato que a tecnologia trouxe muitas contribuições para o 



 

 

ensino, no entanto somente a disponibilização da mesma não é suficiente para 

favorecer uma aprendizagem significativa para o aluno. 

 
A tecnologia por si só não garante inovação nenhuma. Fala-se muito 
das mudanças comportamentais e sociais que as novas tecnologias 
vêm imprimindo no cotidiano das pessoas, mas é preciso ter cuidado 
com essas definições. As questões fundamentais da humanidade 
continuam postas e não estão resolvidas com as tecnologias. Elas 
têm provocado mudanças nas formas de estabelecer relações, nas 
formas de se fazer algumas coisas. Mas não mudaram o ser humano 
(FRANCO, 2006, p. 12). 

 
 

De acordo com Almeida (2002) é necessária, para uma contribuição 

efetiva da tecnologia, a criação de ambientes virtuais, onde haja diálogos, trocas de 

informações e experiências e produção do conhecimento.  

Outro aspecto que os críticos abordam como negativo é a formação 

inicial de professores na modalidade a distancia. De acordo com Sommer (2010, 

p.23) a Conferência Nacional de Educação – CONAE se opôs a formação inicial de 

professores na modalidade à distância.  

 

A formação inicial deverá se dar de forma presencial, inclusive 
aquelas destinadas aos/às professores/as leigos que atuam nos anos 
finais do ensino fundamental e ensino médio, como aos/ás 
professores/as de educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental em exercício, possuidores/as de formação em nível 
médio. Assim a formação inicial pode, de forma excepcional, ocorrer 
na modalidade de EAD para os/as profissionais da educação em 
exercício, onde não existam cursos presenciais, cuja oferta deve ser 
desenvolvida sob rígida regulamentação, acompanhamento e 
avaliação. (CONAE, 2010, apud SOMMER 2010, p. 23-24). 
 
 

Conforme destaca o a autor, a Conferência traz ainda um diagnóstico 

com aspectos negativos referente aos cursos atuais de formação inicial a distância 

de professores: 

 
A existência de centenas de cursos de ED, em instituições que os 
oferecem nos mais diversos pólos pelos interior dos Estados, e 
também nas capitais, grande parte deles sem o devido 
acompanhamento pedagógico, sem aprovação do MEC e sem 
compromisso com a formação de qualidade dos estudantes, visando 
apenas aos lucro das entidades e à distribuição de diplomas em curto 
prazo. A articulação entre o MEC e os sistemas de ensino, 
envolvendo as universidades no contexto da implantação de um 
sistema nacional de educação, deve visar as políticas públicas de 



 

 

ampliação e interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de 
qualidade, priorizando o ensino presencial e fazendo o 
acompanhamento de cursos de EAD, de maneira que estes, quando 

forem necessários, sejam implantados com qualidade social (CONAE, 

2010, apud SOMMER 2010, p. 24). 
 

 

A visão da formação inicial de professores na modalidade a distancia 

tem sido tratada de uma forma negativa, supostamente pela baixa qualidade de 

alguns cursos oferecidos. É necessário que haja uma investigação mais intensa por 

parte dos órgãos responsáveis acerca desses cursos, abordando pontos como: 

Terão os professores formação para vislumbrar a necessária 
ampliação, construção e (re)construção de novos saberes? Estarão 
preparados para olhar além dos muros da escola, para aproveitar e 
explorar o conhecimento que o alunos traz consigo, o de que vem em 
busca? Conseguirão visualizar um futuro próximo, em que seus 
alunos irão atuar e, com base nisto, dar-lhe condições de inserção no 
mercado de trabalho? E serão capazes de fazer isto tudo levando em 
consideração que as tecnologias da comunicação e da informação 
estão cada vez mais presentes no nosso quotidiano e, por 
conseguinte, devem, de alguma forma, ser garantidas no processo 
ensino-aprendizagem? (MAGALHÃES, 2001 apud VIGNERON, 2003, 
p.51). 
 

 
Para Sales (2008, p. 64) a EAD na visão de muitos educadores é 

apenas uma forma rápida e barata de ampliar as oportunidades educacionais, de 

qualidade duvidosa, onde os privilegiados são os instrumentos eletrônicos que são 

utilizados como recursos didáticos, causando prejuízo na aprendizagem do aluno. A 

autora ainda aponta que a maneira como a EAD é veiculada, tem grandes chances 

de “levar a acentuação da exclusão social e não à democratização da educação” 

uma vez que as tecnologias necessárias para a sustentação da modalidade não é 

uma realidade para todos. 

 O que se percebe é uma dificuldade em criar cursos onde haja 

conciliação entre qualidade de educação, ambientes virtuais apropriados e 

metodologias condizentes com as necessidades dos alunos. 

Nessa tentativa de efetivar a EAD como uma possibilidade de 

democratização da educação, o processo de ensino e sua organização é gestada e 

executada por um grupo de profissionais cujo objetivo é garantir o aprendizado do 

aluno. Dentre os profissionais destacamos o tutor como profissional indispensável 

nesse processo, como trataremos a seguir. 



 

 

3. ATUAÇÃO E FORMAÇÃO DO TUTOR 

De acordo com Aretio (2001 apud CABANAS e VILLARINHO, 2007 

p. 6) não há uma opinião comum entre autores e instituições em relação a 

designação do docente em serviço da educação a distância. Muito se fala em 

assessor, facilitador, mediador. No entanto, segundo esse mesmo autor, as 

denominações que o tutor recebe depende da concepção de educação a distância 

que envolve o programa no qual está inserido o tutor. 

 Para Leal (2004, p. 4) o tutor é um “professor/andragogo com 

competências para organizar pesquisas criativas, situações provocativas do ato 

criador nesse universo de possibilidades que é a EAD [...] um professor que mesmo 

a distância não estivesse distante dos seus alunos. 

Já para Shimid (2004, apud CABANAS e VILLARINHO, 2007, p.8), 

tutor é quem, na educação a distância, tem por responsabilidade estabelecer contato 

com o aluno e, “através de uma relação pessoal, facilitar a este o desenvolvimento 

de todo o seu potencial intelectual e comunicacional”. E afirma também que não é 

dever do tutor ensinar no sentido convencional da palavra, bem como não ministrar 

aulas e nem confeccionar materiais. 

A palavra tutor, de acordo com os dicionários, vem do latim tutor oris 

e significa guarda, protetor, cuidador, guardião, isto é, aquele que protege, que 

exerce uma tutela. No entanto, segundo Houaiss (2001), a palavra tutor recebe seu 

significado de acordo com a área que está empregada. Na administração, tutor é 

quem supervisiona, delega, dirige; no direito, tutor é aquele que possui a tutela de 

outro individuo, quem protege. E na educação a distância, quem seria o tutor? 

Para Silva (2008, p.47) o tutor é 

 

[...] um facilitador, que ajuda o estudante a compreender os objetivos do 
curso. O tutor torna-se um observador que reflete constantemente junto ao 
aluno a sua possível trajetória acadêmica, é um conselheiro e também um 
psicólogo, capaz de compreender as questões e as dificuldades do 
aprendiz e ajudá-lo a responder de maneira adequada. É também um 
especialista em avaliação formativa e administrador para dar conta de 
certas exigências da instituição. 

 
É o tutor o responsável pela mediação dos alunos com os conteúdos, 

quem estimula discussões e orienta os alunos quanto às suas dúvidas e demais 

procedimentos oriundos do curso. É ele quem direciona o processo de aprendizagem 



 

 

dos alunos, criando propostas de atividades e auxiliando na sua resolução e 

sugerindo, quando necessário, outras fontes de informação.  É do tutor o papel de 

condutor nos cursos de educação a distancia, e muitas instituições investem bastante 

na capacitação desses profissionais. 

 

A tutoria é necessária para orientar, dirigir e supervisionar o ensino-
aprendizagem. Ao estabelecer o contato com o aluno, o tutor 
complementa sua tarefa docente transmitida através do material 
didático, dos grupos de discussão, lista, correio eletrônico, chats e de 
outros mecanismos de comunicação. Assim, torna-se possível traçar 
um perfil completo do aluno: por via do trabalho que ele desenvolve, 
do seu interesse pelo curso e da aplicação do conhecimento pós-
curso. O apoio tutorial realiza, portanto, a intercomunicação dos 
elementos (professor-tutor-aluno) que intervém no sistema e reúne 
em uma função tríplice: orientação, decência e avaliação 
(MACHADO; MACHADO, 2004, p.8). 
 

 

Nesse sentido, cabe ao tutor assessorar grupos de alunos, de modo 

individualizado, zelando pelo seu comportamento e estudos, com a orientação de um 

professor titular. 

Na visão de Arnaiz (apud SILVA, 2008), o tutor é um profissional que 

atua como orientador do processo de ensino, colaborando com o aspecto 

socioafetivo, considerando que ele possui contato direto com os alunos dessa 

modalidade. E esse “fator humanizador” é um dos aspectos que contribui para a 

efetivação da EAD na sociedade, pois a função do tutor está diretamente ligada ao 

professor e muitos alunos se sentem mais seguros por terem quem os oriente de 

perto. 

Ser tutor é ser professor que se encarrega de atender diversos 
aspectos que não são tratados nas aulas. O tutor também é o 
professor, o educador integral de um grupo de alunos. A tutoria é uma 
atividade inerente à função do professor, que se realiza individual e 
coletivamente com os alunos em sala de aula a fim de facilitar a 
integração pessoal nos processos de aprendizagem; é a ação de 
ajuda ou orientação ao aluno que o professor-tutor pode realizar além 
de sua própria ação docente e paralelamente a ela. (LAZARO e 
ASENSI, apud SILVA, 2008, p.37). 
 

 
No entanto, não basta que o tutor seja detentor do conteúdo que está 

sendo ensinado, ele necessita de técnicas que possibilite a utilização de recursos 

cada vez mais adequados, bem como as competências de gestor de equipes e do 

processo de ensino e aprendizagem para que o aluno passe por um processo de 



 

 

formação significativa, fugindo dos meros objetivos de certificação. Isso tudo faz, ou 

pelo menos deveria fazer, parte do processo de formação dos tutores, tão 

indispensável quanto a formação de professores, pois é o tutor quem faz a ligação 

entre aluno e professor e os demais participantes do cursos.  

Falhas na atuação podem acarretar a evasão em um curso, pois 

mesmo considerando o aluno da educação a distancia ser adulto e capaz de dar 

conta de suas responsabilidades pessoais e profissionais, quando ele se encontra na 

condição de estudante isso nem sempre se dá forma natural, geralmente, precisa de 

alguém que o estimule e oriente na sua busca pelo conhecimento, mostrando os 

melhores caminhos para a sua formação. 

 O tutor, ao desempenhar o seu papel, deve colaborar com a 

criticidade e criatividade do aluno, estruturando os componentes de estudo de uma 

maneira que o aluno encontre subsídios para construir o seu próprio saber, pois é 

competência de cada individuo “criar” estratégias pessoais de aprendizado. Deve, 

também, ter caráter interativo, considerando ser de sua responsabilidade a interação 

do aluno com os ambientes virtuais. 

O termo tutor encontra-se em meio a uma diversidade terminológica 

e funcional (ARREDONDO, 2003), e ainda tem sido usado de maneira 

indiscriminada, considerando mais a origem da palavra do que as atribuições dadas 

a ele ao longo dos anos na educação a distância. Considerando que ainda não há 

uma ressignificação relevante do termo para a modalidade, superar a ideia de 

defensor/ protetor ou que possui a tutela de alguém, está um pouco distante. 

Para Souza e Freitas (2001) atuar como tutor significa atuar como 

professor/educador, haja visto que o processo de tutoria requer orientação educativa 

de acordo com os conteúdos, assim como na educação presencial, sempre levando 

em conta as necessidades de estimulação e interação dos alunos . No entanto, se 

diferenciam pela modalidade na qual atuam. Dentro desse contexto é importante 

esclarecer as diferenças e semelhanças existentes na atuação dos professores da 

modalidade presencial e a distância, evitando que não haja uma possível 

desvalorização do trabalho do professor na EAD e para a conscientização do 

professor-tutor no que diz respeito a atribuição das suas funções. 

Na educação a distância, a função do tutor não consiste em fazer do 

seu contato com o aluno um “jogo” de perguntas e respostas, é de sua 

responsabilidade indicar bibliografias com o objetivo de ampliar a visão do aluno, 



 

 

viabilizando o desenvolvimento de perguntas e respostas criativas, além de fazer da 

tutoria um momento de análise das praticas do saber. 

Um dos quesitos fundamentais para uma boa atuação do tutor é que 

ele esteja plenamente consciente do seu papel: que não basta, somente, dominar o 

conteúdo, é necessário a compreensão do objetivo e o significado do mesmo, 

evitando assim uma mera reprodução de conteúdos. 

Para Machado e Machado (2004) é necessária a tutoria para 

orientação, supervisão e direcionamento do ensino aprendizagem a distância. 

Somente o material didático não é suficiente para suprir as necessidades dos alunos, 

principalmente daqueles que possuem dificuldades de aprendizagem. Então, o papel 

do tutor é de fazer essa mediação na busca de garantir o engajamento dos 

estudantes. 

O tutor, além das capacidades pessoais/humanas e técnicas, 

necessita de habilidades para trabalhar com recursos tecnológicos cada vez mais 

avançados (o que supõe uma constante atualização), pois através deles é que são 

disponibilizados os conteúdos da educação a distância. Deficiência nesse aspecto 

pode interferir no desenvolvimento da aprendizagem do aluno. 

Embora, na visão de muitos, o tutor não seja conceituado como um 

professor ele necessita de uma formação que, segundo Salvat e Quiroz (2002, apud 

CABANAS e VILLARINHO, 2007 p. 6), trazem em suas pesquisas sobre formação de 

tutores a importância do desenvolvimento de habilidades pedagógicas, sociais, 

administrativas e técnicas, para que haja um bom desempenho da função. 

 
É necessária 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-lhe habilidades necessárias 
para o seu desenvolvimento adequado nos aspectos sociais, 
pedagógicos, técnicos e administrativos. (HARASIM, 2001, 
apud CABANAS e VILLARINHO, 2007, p.6). 
 

 

Ainda que não seja conceituado por todos como professor, a função 

do tutor está diretamente ligada à educação e “é caracterizado como categoria 

acadêmica, baseada no compromisso de formação de alunos que pensem e sejam 

capazes de discutir e elaborar conhecimento.” (LEAL, apud OLIVEIRA, 2010, p.223). 



 

 

Assim como a atuação do professor, a do tutor também deve ser 

avaliada constantemente, pois da sua atuação depende os resultados positivos 

obtidos por alunos que optam pela modalidade de educação a distância. É 

necessário que haja um entrosamento entre as tecnologias disponíveis e a didática 

utilizada pelo tutor, só assim será possível um bom desenvolvimento dos processos 

de ensino e de aprendizagem.  

De acordo com Gonzalez (2005) para um exercício de tutoria 

significativo, o tutor necessita ser capaz de pensar como o outro, juntamente com a 

capacidade de se comunicar que se baseia em saber ouvir, com atenção, as dúvidas 

e idéias dos seus alunos. Necessita, também, de plena conscientização que sua 

função é de mediador do conhecimento, de ponte para a construção dos saberes. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para atingir os objetivos pretendidos o presente estudo lançou mão de uma 

pesquisa qualitativa como procedimento básico, que na visão de Bogdan e Biklen 

(1994) a coleta de dados não se dá por meio de hipóteses anteriormente elencadas, 

mas o objetivo é obter e analisar as informações para que tenham significados. De 

acordo com os autores, a pesquisa qualitativa requer o contato direto e prolongado 

do pesquisador com o ambiente e a situação que estão sendo investigados. 

 

[...] os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo 
porque se preocupam com o contexto. Entendem que as ações 
podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu 
ambiente habitual de ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no 
contexto da história das instituições a que pertencem [...] (BOGDAN; 
BIKLEN, 1994, p. 48). 

 
A observação direta, segundo Ludke e André (1986), possibilita que o 

investigador se aproxime mais da perspectiva dos sujeitos, um importante 

instrumento em abordagens qualitativas. As autoras destacam que na pesquisa 

qualitativa, a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto e 

que os pesquisadores buscam evidências que comprovem hipóteses definidas antes 

do inicio da pesquisa. “As abstrações se formam ou se consolidam basicamente a 

partir de inspeção dos dados num processo de baixo para cima.” (LUDKE e ANDRÉ, 

1986, p. 11). 

Segundo Trivinos (1987), uma das características da pesquisa qualitativa é a 

participação do pesquisador onde a pesquisa se realiza, isso contribui para um 

trabalho mais rico em detalhes. 

A abordagem qualitativa não foi escolhida a priori, mas entendemos que para 

conhecer o que pensam os tutores acerca de sua atuação na EAD seria necessário o 

contato direto com o sujeito informante a fim de analisar as nuances de suas falas, 

bem como deixá-los à vontade para pronunciar-se acerca de sua atuação. 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados entrevistas semi estruturadas 

(vide apêndice B), que possibilitassem dar voz aos sujeitos, bem como abrisse 

possibilidade de um diálogo entre investigador e investigado. As entrevistas duraram 

cerca de 20 minutos. 



 

 

Antes da entrevista, cada tutor assinou o termo de Consentimento livre 

esclarecido, de acordo com as normas éticas em relação às pesquisas com seres 

humanos e comitê de ética da Universidade Estadual de Londrina. 

Foram contatadas oito (08) instituições. Entretanto, apenas três (03) abriram 

espaço para a presente investigação. 

A coleta de dados deu-se na cidade de Londrina- Pr. O município possui 

aproximadamente 510 mil habitantes e conta com uma grande quantidade de oferta 

de cursos na modalidade à distância. De acordo com dados do MEC são 17 pólos no 

município ofertando cursos nas mais diferentes áreas. 

A análise dos dados deu-se a partir da comparação entre os sujeitos, bem 

como cotejamento da literatura existente acerca dos temas tratados no corpo da 

entrevista. 

 



 
 

5. RESULTADOS 

 

Todos os tutores entrevistados atuam na região de Londrina e em 

instituições particulares. Vale aqui ressaltar a dificuldade das instituições permitirem 

que seus tutores fossem entrevistados. Das oito instituições que tentou-se contato, 

apenas três deram retorno e permitiram a realização das entrevistas. Por uma 

questão de ética e a fim de manter o sigilo dos entrevistados, usamos as letras A, B, 

C e D para referir-se aos mesmos. 

Dos tutores que participaram apenas o tutor A tem formação inicial 

na área da educação, é formado em filosofia e pedagogia. O tutor B e C são 

formados em áreas distintas e não possuem especialização ou curso preparatório 

para assumir sua função. O tutor D é formado em ciências contábeis, mas se 

especializou na área de educação. 

Embora eles relatem que as instituições ofereçam periodicamente 

cursos de capacitação, o fato de não possuírem uma formação inicial voltada para a 

educação merece um olhar mais critico das instituições que promovem essa 

modalidade. 

Neder (2000, p.213) se refere ao tutor como um orientador 

acadêmico e considera ser “imprescindível que o orientador acadêmico tenha uma 

formação especial, em termos dos aspectos político-pedagógicos da educação a 

distancia e da proposta teórico-metodológica que ajudará a construir”.  

 

O tutor deve ter uma formação que lhe garanta conhecer em 
profundidade: (a) a disciplina que vai tutorar; (b) as possibilidades de 
intervenção didática especifica para a modalidade a distância, o que 
significa domínio de estratégias de ensino-aprendizagem; e (c) as 
diferentes tecnologias que serão usadas no processo, particularmente 
suas possibilidades e limitações [...] Complementarmente levanta 
uma questão relevante, que se refere à desvalorização desse 
profissional, ocasionada por inadequação ou ausência de formação; 
recrutamento aleatório; baixos salários e condições de trabalhos 
deficientes. (SHIMID 2004 apud CABANAS e VILARINHO, 2007, p. 
10). 

 
 

Quando questionados sobre o motivo por qual atuam como tutor, 

todos responderam que a princípio foi uma oportunidade, e que ao conhecer a 

educação a distância por um outro anglo, passaram a acreditar na modalidade.  



 

 

 

Bom, num primeiro momento, de inicio mesmo, um aluno do curso a 
distancia chegou e falou assim: “escuta, você tem muita experiência 
em educação, nós estamos passando por muita dificuldade, ta tendo 
muita evasão, não está dando certo... você não gostaria de participar 
lá, ver como funciona... você não gostaria de ser tutor?”  
Achei aquilo um desafio, né? Não foi institucional, foram os próprios 
alunos que estavam preocupados, que estavam meio perdidos na 
modalidade na época. Eu falei que tudo bem. Ai comecei, já tinha 
algumas informações, porque já trabalhei ministrando aulas de 
tecnologia educacional, então eu estava muito próximo dessa oferta, 
dessa modalidade de ensino. (TUTOR A.) 

 
 

Em relação à mesma questão outros tutores respondem: 

  
Ambas as opções, primeiro encarei como uma oportunidade e hoje 
gosto muito do que faço e consequentemente acredito bastante no 
potencial da modalidade. Fiz pós graduação na modalidade a 
distância e gostei da forma na qual o processo se dava. Quando tive 
uma oportunidade de trabalho não tive dúvidas, abracei a causa e 
não me arrependo. (TUTOR B) 
 
A princípio encarei como uma oportunidade de trabalho, mas o tempo 
foi passando e fui conhecendo o processo, agora acredito muito 
nessa modalidade de ensino. (TUTOR C). 
 
 
Assim como a educação presencial, a EAD também precisa de muitas 
reformulações, mas acredito muito nessa modalidade. O fato de estar 
trabalhando com a EAD foi uma oportunidade, mas agora além de 
acreditar nela acredito que estou contribuindo para a sua evolução. 
(TUTOR D). 

 

Diante dessas afirmações é possível concluir que a EAD abre novas 

perspectivas de trabalho mesmo a quem não tem nenhuma experiência na área, 

como são os casos dos tutores entrevistados, e também a quem não possui uma 

formação especifica para desempenhar tal função. Essa é uma questão que os 

órgãos responsáveis pela garantia de qualidade da EAD devem analisar, uma vez 

que os tutores podem não ser suficientemente capacitados para auxiliar os alunos na 

sua formação. 

De acordo com Peters (2001) o tutor é de extrema importância no 

processo de orientação aos alunos de um curso a distância. Ele é considerado 

também “um facilitador da aprendizagem e tem como uma de suas principais funções 



 

 

possibilitar a mediação entre o professor especialista, o estudante e o material 

didático do curso e as atividades praticas” (SCHLOSSER, 2010, s.p.). 

 

  
A tutoria pode ser entendida como uma ação orientadora global 
chave para articular a instrução e o ato educativo. O sistema tutorial 
compreende, dessa forma, um conjunto de ações educativas que 
contribuem para desenvolver e potencializar as capacidades básicas 
dos alunos, orientado-os a obterem crescimento intelectual e 
autonomia e para ajuda-los a tomar decisões em vista de seus 
desempenhos e suas circunstancias de participação como aluno. 
(SOUZA, et al, 2007, p.2). 

 

Sendo assim, perguntamos aos entrevistados quais as principais 

atividades de um tutor: 

 
O tutor do pólo dá um suporte técnico, ou seja, essa ambientação, 
essa parte da tecnologia, ligar e desligar (risos), melhorar a sala, e 
possibilitar esse relacionamento direto com o aluno E possibilitar esse 
relacionamento direto com o aluno. O tutor do pólo na cidade não tem 
a responsabilidade direta com o conhecimento. Embora eu assista e 
acompanhe o aluno, eu não respondo pelo conteúdo e pela disciplina. 
Então, como já acompanhei varias turmas, o assunto não é repetitivo, 
está sendo sempre atualizado e também é do meu interesse, então 
eu domino o conteúdo, mas não me responsabilizo. O aluno não fica 
dependente da minha pessoa para uma futura explicação. Ele tem 
outros suportes, outras referências. (TUTOR A). 

 
 

Ainda que os alunos tenham outras referências, o tutor é uma 

referência principal para ele, o fato desse tutor não se responsabilizar pelo conteúdo 

sugere uma falta de comprometimento com o aprendizado do aluno, pois é o tutor 

quem mantém contato direto com o mesmo.  

  

Acredito que a principal função sela o relacionamento com o aluno, 
um contato direto que o professor não tem. O tutor ainda orienta e 
mostra os benefícios da EAD para que o aluno sinta prazer em 
estudar. (TUTOR B). 

 
 

O tutor, muitas vezes, é tido como um motivador na construção do 

conhecimento do aluno como destaca Guimarães (2006, p.5): 

 
O tutor deve ser um incansável motivador e orientador da 
aprendizagem, de forma a favorecer aos alunos o desenvolvimento 
da competência da busca de informações, processá-las e aplicá-las 
nas atividades diárias. Incentivar o aluno tornar-se leitor e escritor 



 

 

virtual, ambos sendo parceiros e sujeitos do processo de 
conhecimento, cada um, atuando coletivamente segundo seu papel e 
nível de desenvolvimento. 

 
 

Segundo Emerenciano, Souza e Freitas (2003, p. 8) na formação do 

tutor deve-se:  

 

[...] implementar estratégias motivacionais em relação à 
aprendizagem dos alunos, centrando nos seguintes referenciais: 
valorização das iniciativas dos alunos; devolução das sistematização 
da aprendizagem no tempo estabelecido; indicação de leituras 
complementares; estimular o posicionamento dos alunos; utilização 
do senso de humor quando conveniente e articulado ao conteúdo da 
aprendizagem do aluno; auxilio nas interpretações de algum 
conteúdo; propiciar que o aluno encontre outros alunos; criação de 
um clima propício para que se problematize o estudo; apresentação, 
na medida do possível, de questões que estimulem a reciprocidade 
entre os alunos e tutores; utilização de uma linguagem 
conversacional, sendo clara, coerente e bem articulada; quando 
pertinente, contextualizar a questão que está sendo abordada, 
relacionando a algum fato ou acontecimento recente e usar de 
recursos como histórias, fábulas, mitos, quebrando a lógica dos textos 
„secos‟, sem „sabor‟ e sem „vida. 

 
 

Os outros tutores responderam que as principais atividades são: 

 
Tirar dúvidas sobre as atividades desenvolvidas pelos professores, 
corrigir atividades, indicar leituras para que aprofundem seus 
conhecimentos. (TUTOR C). 
 
Na minha percepção e com base na minha atuação, as principais 
atividades são de orientar e acompanhar o aluno quanto ao sistema 
de aprendizagem. (TUTOR D). 
 

 

Baseado nessas respostas pode dizer-se que esses tutores atuam 

de acordo com Lázaro e Asensi (apud Silva, 2008, p.37) que concluem que:  

 

Ser tutor é ser professor que se encarrega de atender diversos 
aspectos que não são tratados nas aulas. O tutor também é o 
professor, o educador integral de um grupo de alunos. A tutoria é uma 
atividade inerente á função do professor, que se realiza individual e 
coletivamente com os alunos em sala de aula a fim de facilitar a 
integração pessoal nos processos de aprendizagem; é a ação de 
ajuda ou orientação ao aluno que o professor-tutor pode realizar além 
de sua própria ação docente e paralelamente a ela. 

 
 



 

 

No entanto, não cabe uma generalização para o papel deste 

profissional. Há de se considerar que cada instituição estabelece a função a ser 

desenvolvida pelo tutor de acordo com as suas necessidades, bem como as 

necessidades do público que é atendido. 

É certo que a EAD conta com vários profissionais e recursos para a 

realização do processo de ensino e aprendizagem, e que esse processo, como 

explica o nome da modalidade, é a distância. Hoje se dispõe de uma tecnologia 

bastante avançada que possibilita minimizar o problema da distância. Entretanto, 

outras dificuldades são apontadas pelos tutores em suas atuações: 

 
 
Nesta modalidade de ensino, a maior dificuldade é vencer essa 
cultura presencial que nós temos, esse preconceito pela “nova 
modalidade” de ensino. Não é nova, entendeu? Ela utiliza com muita 
precisão, é muito auxiliada pelas tecnologias da comunicação. Então 
o ensino a distância utilizou todos os meios que o ensino presencial 
não conseguiu. A presencial precisa aprender a utilizar tanto quanto 
essa modalidade as tecnologias que estão disponíveis. Então o 
professorado brasileiro precisa, claro, ter mais recurso, ser muito bem 
remunerado, ser mais valorizado, pra se apropriar das tecnologias, e 
não deixar de usá-las por simplesmente não saber manuseá-las. 
Posso estar mentindo, falando demais, mas essas dificuldades de 
domínio da tecnologia são vergonhosas. E a estrutura da modalidade 
a distância investe nisso. Então a dificuldade é essa, primeiro 
entender a modalidade. Vejo muitas pessoas que vem para o ensino 
a distância achando que é fácil, que vai ajudar a guardar informações 
através de recursos, mas nada adianta todas essas informações se 
você não tem domínio da tecnologia. Também entender que a 
modalidade não vem substituir a presencial, não tem essa pretensão, 
mas que vem complementar, como uma proposta, como uma nova 
forma de ensinar e aprender. (TUTOR A) 
 
Muitas vezes a falta de conhecimento do aluno na área de informática 
acaba dificultando o trabalho. Fazê-los compreender a importância do 
uso das Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) e fazê-los reconhecer que não somos contra eles, que não 
é nada pessoal, mas que temos que fazer nosso trabalho. Muitos dos 
alunos que optam por EAD estão há muito tempo afastados dos 
bancos escolares, o que acaba sendo uma dificuldade. (TUTOR C) 
 
Os alunos que hoje optam pela educação a distância certamente 
passaram pelo ensino presencial. Em minha opinião, a maior 
dificuldade da atuação do tutor é fazer com que os alunos se 
“desliguem” dessa cultura e seja mais autônomo, mais independente 
na sua construção do conhecimento. (TUTOR D). 

 

 



 

 

O tutor B relatou não ter encontrado nenhuma dificuldade em sua 

experiência, mas de acordo com os outros relatos, percebe é que a dificuldade maior 

está nos alunos, seja pela falta de autonomia que não se desenvolveu durante a 

educação básica ou mesmo pela falta de habilidade com os recursos tecnológicos. E 

como destaca o tutor C, grande parte dos alunos que buscam a EAD está distante 

das instituições de ensino há algum tempo, e supostamente não possuem nenhuma 

habilidade para lidar com os recursos disponíveis. 

Vale ressaltar que, segundo alguns autores, a função do tutor é de 

mediador e facilitador do processo de ensino e aprendizagem, por isso ele deve ser 

capacitado para lidar com tais situações.  

 

De repente, este professor/tutor tem que agir num contexto social de 
aprendizagem, que o obriga a mobilizar uma série de instrumentos 
pedagógicos, didáticos, de organização e gestão anteriormente 
garantidos pelos materiais de ensino [...] um papel agora investido de 
maiores responsabilidades e maior raio de ação (MORGADO, 2003, 

p.83). 
 

Isso mostra que um tutor sem uma formação adequada pode e muito 

prejudicar o desenvolvimento de aprendizagem do aluno. 

Dos entrevistados todos pontuam que se sentem aptos e capacitados 

para atuarem como tutor, pois as instituições em que trabalham oferecem cursos de 

qualificação constantemente. Durante as entrevistas também foram questionados 

quanto à visão dos alunos. Perguntamos se eles enxergam os tutores como 

professores ou não e se eles são procurados para sanarem as dúvidas que surgem 

durante o processo. 

 
Hoje já avançamos muito em relação a isso. Faço o possível para 
esclarecer as dúvidas [...] o aluno passa umas duas horas se 
ambientando, sabendo como funciona todo o ambiente virtual, o 
acesso, o login, para ele não ficar na dependência do tutor. (TUTOR 
A) 
 
Acredito que sim, temos contato direto e constante, embora a 
instituição mantenha um professor mediador, é a mim que eles 
recorrem primeiro para esclarecer as dúvidas, pois sabem que eu me 
empenho para respondê-las. (TUTOR B). 
 
Sim, sou visto como professor. Embora o professor de fato exista, 
eles têm mais contato direto comigo, estou à disposição através de e-
mail, telefone, das ferramentas disponibilizadas pela instituição e 
tenho 24 horas para responder e-mails. (TUTOR C) 



 

 

 
Não como professora. Acredito que eles me vêem como uma 
mediadora do processo do aprendizado. Mas estou sempre a 
disposição para esclarecimento de dúvidas. (TUTOR D) 
 

 

Essa é uma questão que ainda confunde, pois não há um consenso 

sobre as distinções e semelhanças do tutor e professor. Porém o nosso trabalho 

segue a definição de Maggio (2001) que o tutor é um orientador do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Mas afinal, o tutor é ou não um professor? De acordo com 

Emerenciano, Souza e Freitas (2001, p.7) “trabalhar como tutor significa ser 

professor e educador”. Os autores defendem a visão de que as funções do professor 

e do educador na educação à distância se materializam no processo de tutoria. 

Sabe-se que a EAD e educação presencial possuem muitas 

diferenças, e que a princípio, para os leigos, a maior delas é a distância. No entanto, 

com o avanço das tecnologias que possibilita comunicação simultânea em lugares 

distintos essa diferença deixou de ser tão relevante. Perguntamos então, aos tutores, 

qual a diferença que eles consideram ser de grande importância entre a EAD e 

educação presencial:  

 
Olha, não deveriam existir diferenças se os dois usassem com 
propriedade a tecnologia em prol do ensino e da aprendizagem. Mas 
tem um ganho muito grande no ensino a distancia que o presencial, 
claro, por circunstâncias de espaço e tempo que limitam. Vou te 
explicar: uma sala de ensino presencial ela limita em determinado 
espaço/lugar, numa determinada grade, num determinado conteúdo. 
Aquele professor ali. O ensino a distância universaliza, ou seja, um 
mesmo conteúdo é espalhado para várias realidades em diversas 
regiões do país. Imagine o Brasil em uma dimensão continental, seu 
território extenso... Então são várias realidades. Um momento de 
interação do professor com os alunos vai ter de encontro o seu 
conteúdo com diversas realidades... Imagine um aluno do nordeste 
que ouve; acompanha o mesmo conteúdo que o mesmo aluno do 
estado de São Paulo ou do Amazonas, mas no momento da interação 
vai ter aluno que vai dizer: “Oh, esse conteúdo, aqui no nordeste tem 
a ver com essa realidade...” que não é a mesma realidade do aluno 
de São Paulo ou a mesma do Amazonas. Então o aluno na hora da 
interação contribui com informações de realidades diferentes. No 
ensino a distância, o conteúdo não fica preso ao saber do professor, 
não é propriedade só do professor. Mas ele entra como uma rede que 
estabelece várias colaborações e cabe ao professor estar atento para 
as diferentes realidades e fazer com que o aprendizado tenha a 
mesma eficácia nas mais diversas regiões. Eu vejo um ganho muito 
interessante. Embora as Universidades Estaduais e Federais e 



 

 

algumas particulares recebam alunos de outros lugares, não atingem 
a mesma proporção que o ensino a distância. Outra coisa que acho 
fantástico: a sala de aula já não é mais aquele lugar que você vai ficar 
amarrado, vai ficar preso. A sala de aula no ensino a distância é onde 
houver um sinal de satélite; há também uma obrigatoriedade de se 
assistir aula nessa modalidade, então a possibilidade de 
deslocamento sem prejuízo no conteúdo e na confirmação de sua 
presença; a sala de aula ganha outras dimensões. (TUTOR A) 
 
 
A flexibilidade de horário, sem dúvidas. O aluno que trabalha fora, 
muitas vezes, não consegue estudar justamente por causa de 
horário, e isso é mais flexível na EAD, o aluno pode estudar nos 
horários em que tem disponibilidade. (TUTOR B) 
 
Na EAD não existe o paternalismo, ou seja, não existe uma 
dependência de horários, de salas de aula, carteira, enfim, 
ferramentas no qual o ensino presencial necessita para o 
desenvolvimento do seu processo e o aluno dessa modalidade deve 
ser mais pró-ativo, mais autônomo do que o presencial. (TUTOR C) 
 
 
A figura do professor presente. (TUTOR D) 

 

 
As respostas evidenciam uma defesa em favor da EAD, destacando 

os supostos benefícios que a modalidade pode oferecer ao aluno. Nova e Alves 

(2003, p.13) também fazem menção ao ganho que a EAD pode propiciar:  

 

[...] a possibilidade de integrar, com maior facilidade, rapidez e 
criatividade, diversos tipos de mídias. E, ao permitir a fusão, 
mesclagem e interconexão (não como soma) de diferentes mídias, as 
novas tecnologias acabam apontando para a criação de novas 
linguagens e novos signos comunicacionais. Estes poderiam vir 
integrar linguagens já existentes a formas inéditas de comunicação e 
pensamento. Esse processo poderia criar fendas e espaços para que 
brotassem signos “que seriam ao mesmo tempo suporte e 
prolongamento do imaginário”, estruturar reflexões e posicionamentos 
críticos e levar à transformações muito mais significativas no 
processo de construção e difusão do saber. Visualiza-se aí ainda 
possibilidades de surgimento de formas alternativas de narratividade 
que combinem aspectos da linearidade seqüencial das linguagens 
existentes (escrita, cinema, vídeo) com procedimentos hipertextuais, 
interativos, construídos sob novas lógicas de pensar o real e suas 
representações. 
 

 

Por fim, perguntamos aos tutores se eles acreditam que o fato de 

aluno e professor estarem distante pode interferir no aprendizado do aluno: 

 



 

 

 Olha, há alguns anos atrás, certamente, né! Hoje, as novas 
gerações, quem também já está ai na lida, já está se ambientado com 
a rede mundial de comunicação, que tem facilidade de acesso 
através da internet, eu acredito que não tenha tanta dificuldade. 
Porque hoje você assiste filmes, assiste palestras, né? Existem 
muitas outras experiências, muitas outras possibilidade de contatos...  
O  MEC exige do aluno da modalidade a distância também o 
presencial, pois considera que essa interação, embora virtual, seja 
feita; seja realizada. O aluno não perde toda a fala direta do 
professor, ele não pode, de repente, fazer piadinhas, né? Tomar 
tempo do professor... imagine uma aula de duas horas, são duas 
horas de aula, sem interrupções! Agora, imagine uma aula de 
cinqüenta minutos no presencial, cronometre direitinho... pode ser o 
professor mais rigoroso do mundo, quanto tempo ele leva dos 
cinqüenta minutos dando aula de verdade? Isso na Universidade, né? 
Imagine no ensino médio, em escolas de periferia, onde a realidade é 
outra, né? Não que não haja conversas ou distrações no ensino a 
distancia, mas o conteúdo é passado. (TUTOR A). 
 
Se ambas as partes fizerem uso correto das ferramentas tecnológicas 
disponíveis, sem dúvida poderá haver um “contato mais humano”. 
(TUTOR B). 
 
Não, desde que o aluno esteja interessado em aprender. Mas isso 
também pode ocorrer no ensino presencial, por isso disse 
anteriormente de que o aluno do EAD deve ser pró-ativo, pois o 
conteúdo visto em aula só dá o caminho a ser seguido, cabe a ele se 
aprofundar e questionar o tutor eletrônico sobre os assuntos. 
Tanto não interfere que se forem pegos os últimos levantamentos 
mostram que os alunos do EAD têm se saído melhor nessas provas 
do MEC do que os alunos do ensino presencial (TUTOR C). 
 
Não, o ensino a distância vem de se destacando e ganhando muita 
força, pois os alunos desta modalidade estão sendo conscientes de 
que é preciso esta autonomia para os seus estudos, e as ferramentas 
que a faculdade oferece também é um excelente auxilio para o 
aprendizado (TUTOR D). 
 

 

Para os entrevistados, os alunos dessa modalidade sabem da 

postura que devem assumir quando optam por ela e que a tecnologia está ai para 

que os alunos não se sintam sozinhos no processo de aprendizagem. 

Carvalho (2007, p.5) destaca que: 

 
É comum afirmamos que na Educação a Distância o aluno aprende 
sozinho, conduzindo autonomamente seu caminho na aquisição do 
conhecimento. De fato, isso não ocorre, o papel do professor na 
educação a distancia é tão importante quanto no presencial apesar 
de sua forma de atuar ser diferenciada. Este equívoco pode dar 
margem a uma série de interpretações erradas sobre as reais 
necessidades do aluno de EAD, criando uma premissa falsa de que 
este aluno, por definição, não precisa de qualquer orientação em sua 



 

 

caminhada. Na EAD temos vários professores interagindo com o 
aluno em diferentes níveis de influencia, com um só objetivo, facilitar 
a aprendizagem. 
 

De fato aluno não está sozinho na EAD, a tecnologia hoje disponível 

permite que ele tenha acesso a milhares de informações. Além da tecnologia, se faz 

presente um integrante fundamental neste processo, o tutor. É ele quem auxilia na 

busca de informações e possibilita que a distância seja apenas um detalhe na 

aprendizagem do aluno. Vale lembrar a importância da formação necessária deste 

profissional, uma vez que ele tem a responsabilidade de auxiliar de forma efetiva o 

aluno no seu processo de construção o conhecimento. 

 

 

 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao final desta pesquisa algumas considerações são necessárias. 

Depois de uma revisão bibliográfica e uma rápida inserção na realidade obtida 

através das entrevistas, foi possível  contrastar a teoria e a realidade da atuação dos 

tutores da cidade de Londrina na EAD. 

A pesquisa, por sua vez, nos mostra que ao longo da história a EAD 

passou por diversas transformações, com o objetivo de atender a demanda cresente 

da educação no país. Essas transformações foram sempre influenciadas pelos 

avanços tecnológicos que visam facilitar a expansão dessa modalidade. Apesar de 

ser reconhecia como modalidade formal a partir da LDB 9394/96 ela existia como 

forma de capacitar trabalhadores para alguns setores da sociedade 

Por ser reconhecida em tão curto espaço de tempo, a EAD  é alvo de 

muitas críticas e dúvidas. Nota-se, na visão de alguns críticos, a oposição à formação 

inicial nessa modalidade, temendo a qualidade dos cursos oferecidos. E em 2010, de 

acordo com os dados do MEC, 200 instituições que disponibilizam a educação a 

distância foram fechadas por apresentarem problemas que interferiam na qualidade 

de ensino oferecida. 

Pode-se também verificar pontos fundamentais da legislação que 

garantem que a EAD seja oferecida com um mínimo de qualidade. No entanto, há 

uma preocupação com o crescimento desordenado de instituições que encaram a 

modalidade como uma possibilidade de negócio, deixando em segundo plano as 

necessidades reais da educação. 

A partir dos dados coletados foi possível constatar a importância da 

figura do tutor no processo de ensino e aprendizagem na EAD. Uma das críiticas 

mais fortes à modalidade se refere ao fato da mesma se concretizar com alunos e 

professores separados geograficamente. No entanto, um dos papéis que o tutor 

desempenha é amenizar essa distância, fazendo uma mediação entre o aluno e o 

conhecimento científico. 

Além disso, cabe ao tutor orientar o aluno quanto ao processo de 

ensino, criar métodos que facilitem esse processo com ajuda dos recursos 

tecnologicos disponiveis. Embora não seja reconhecido como professor, suas 

atribuições estão diretamente relacionadas com as atividades docentes.  



 

 

A realidade verificada a partir das entrevistas demonstra que o tutor 

se sente parte do processo, mesmo ainda não tendo status de professor, nem 

mesmo reconhecimento por parte das instituições.  

No aspecto referente às dificuldades, apontam que não possuem 

dificuldades na atuação, apesar de não terem formação específica para atuar como 

tutor. Compreendemos aqui que o trabalho do tutor é de extrema importância na 

EAD, pois pressupõe conhecimento em todas áreas do currículo. Assim, tal aspecto 

merece mais atenção. O fato de apontarem que não possuem dificuldades merece 

atenção e aprofundamento da questão. 

De forma geral, o olhar do tutor para com seu trabalho é bastante 

positivo, apesar de afirmarem que estão a disposição e que depende do aluno e “sua 

vontade”. Entretanto, percebe-se também uma intenção de demonstrar somente os 

aspectos positivos do seu trabalho e das instituições, o que desperta certa 

desconfiança. Faz-se necessário pesquisas mais aprofundadas para entender o dia a 

dia do tutor, sua relação com os estudantes e as dificuldades encontradas. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 
 

Titulo da Pesquisa: Formação e Atuação do tutor na Educação à 

distância 

 

  

Venho por meio desta solicitar sua colaboração para realizar um estudo 

sobre Formação e Atuação do tutor na Educação a distância, trata-se de uma pesquisa 

em nível de Graduação, vinculada ao Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina. 

O objetivo deste estudo é conhecer os desafios que professores-tutores 

encontram ao longo de sua formação e atuação. 

 Para tanto, solicito que V. Sa. conceda entrevista para subsidiar o 

presente estudo, bem como outras informações que se fizerem necessárias durante o 

estudo. 

Fica claro que os informantes podem a qualquer momento retirar seu 

consentimento e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e ciente de que o trabalho 

realizado torna-se informação confidencial guardada por força de sigilo, sendo que a 

divulgação dos resultados para fins científicos, como revista, congressos e uso da imagem 

terão a identidade dos sujeitos preservados. 

 

Eu,______________________________________________________, 

após  ter lido e entendido as informações e esclarecido após explicação completa e 

pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, 

potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar , CONCORDO 

VOLUNTARIAMENTE em participar do presente estudo. 

De acordo. 

http://www.uel.br/marcasimbolo/img/download-figura.php?content=g-modelo1.jpg


 

 

 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––                                Data: ____/_____/____ 
                Assinatura do(a) tutor. 
 
RG: _____________________________         CPF: _____________________________ 
 

 

 

Eu, Ana Paula Fabiano, declaro que forneci todas as informações referentes ao 

estudo. 

 

 

 

__________________________________________              Data: ____/____/_____ 

         Assinatura (do pesquisador ou responsável)  

 

 

 

 

Equipe: 

Ana Paula Fabiano 

Rua Johann Gutemberg, 208. 

Vila Industrial 

Londrina – Pr. CEP: 86063390 

Tel:(43) 3327-1567 

Diene Eire de Mello Bortotti de Oliveira 

(Professor Orientador) 

Rua Maestro Andréa Nuzzi, 115 – Jardim 

Itatiaia 

Londrina – Pr – Cep: 86047-170 

Tel: (43) 3343-2840/ 3371-4338 

 

                       

Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos procurar um dos membros da equipe 

na Universidade Estadual de Londrina 

 

         

 

                                      Londrina, 25 de abril de 2011. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

APÊNDICE B 

Roteiro de entrevista 
 

 

 

 

1) Formação profissional?  (Graduação/ especialização) 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

2) Experiência em outro nível de ensino? Atua na educação há quanto tempo? 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

3) Há quanto tempo atua como tutor? 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

4) O que a levou a trabalhar com EAD? Foi uma oportunidade de trabalho ou você 

acredita nessa modalidade de ensino? 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

5) Quais as principais atividades de um tutor? 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

6) Quais as maiores dificuldades você encontra ao atuar como tutor? 

_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

7) Você se sente apto para atuar como tutor? Fez algum curso de capacitação para 

esta função? 

_________________________________________________________________ 

http://www.uel.br/marcasimbolo/img/download-figura.php?content=g-modelo1.jpg


 

 

_________________________________________________________________ 
 

8) Você acha que os alunos enxergam você como professor? s/ n. Porque? Eles te 

procuram para tirar dúvidas de conteúdo? 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

9) Qual a diferença mais relevante entre ensino presencial e ensino a distancia? 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

10) Você acredita que o fato de aluno e professor estarem distantes interfere no 

aprendizado do aluno? 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 


