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Resumo 

 

 A educação a distância tem sido bastante questionada, particularmente pela 

tendência que apresenta de transpor modelos tradicionais de ensino para a aprendizagem a 

distância. A adoção acrítica desses modelos tem íntima relação com a formação precária de 

profissionais que passam a atuar neste contexto. Entre esses profissionais destaca-se o 

tutor: personagem pouco investigado, a quem são atribuídas tarefas diversas e imprecisas, 

o que o torna, em muitas situações, um mero “porta-voz” de professores e gestores de 

cursos a distância. Tal problemática nos instigou a realizar um estudo exploratório dirigido 

a três questões específicas: (a) o que leva determinados sujeitos a optarem pela atividade 

de tutoria? (b) como esses sujeitos se preparam para o exercício da tutoria? (c) como 

definem a tutoria? Tais questões foram desdobradas em uma entrevista aplicada a tutores 

em exercício, sendo seus resultados analisados qualitativamente a partir de orientações da 

técnica de análise de conteúdo e de um referencial teórico centralizado em dois aspectos do 

tema em tela, a saber: conceito de tutoria e formação de tutores. A abordagem qualitativa 

foi definida face à natureza do objeto de estudo: as falas de profissionais impregnadas de 

sentidos e processos de significação a respeito do que realizam. Entre os resultados 

encontrados sobressaem: (a) os tutores não receberam qualquer formação para o exercício 
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dessa atividade; (b) o acesso à tutoria surge de uma oportunidade fortuita; (c) os 

entrevistados não souberam definir quem é esse personagem e quais são as suas 

atribuições; e (d) eles não conseguem perceber diferenças entre ensino presencial e a 

distância. 

 

Palavras-chave. Educação a distância. Formação de tutores. Tutoria 

 

 

Introdução  

Nos últimos anos do século XX tornou-se proeminente a perspectiva de que o 

ensinar e o aprender não precisam ficar restritos aos limites da sala de aula. Tal perspectiva 

vem consolidando a complementaridade entre educação presencial e educação a distância 

(EAD), o que tem contribuído para ampliar as possibilidades de formação continuada de 

profissionais, uma exigência da sociedade contemporânea. 

A EAD constitui alternativa educacional com trajetória bem diversificada e antiga, 

mas é a partir do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação (TIC) 

que ela deixa de ser visualizadas, em nosso país, como educação de segunda categoria. 

  Belloni (2001) fala de três gerações da EAD: a primeira, baseada em material 

impresso, encontrou no ensino por correspondência um caminho para se concretizar; a 

segunda (a partir dos anos 60) se consolidou valendo-se das mídias eletrônicas: rádio, 

televisão/vídeo; a terceira (que começa nos anos 90), ao lado das outras mídias, coloca em 

destaque o computador e a internet.  

A expansão da EAD, no entanto, tem sido bastante questionada. Autores como 

Fiorentini (2003) criticam a tendência de concretizá-la com visão tecnicista, o que tem 

desembocado na incorporação acrítica de “modelos presenciais”, baseados na concepção 

instrucionista1. Esta problemática tem exigido maior atenção no credenciamento de 

instituições e na aprovação de cursos que se fazem via EAD e, para tanto, foram 

elaborados os Referenciais de Qualidade de EAD2 que oferecem subsídios ao 

                                                 
1O sentido de instrucionismo aqui utilizado encontra-se em DEMO, P. Instrucionismo e nova mídia. In SILVA,M. (Org.) 
Educação online. São Paulo: Loyola, 2003, quando o autor afirma que no instrucionismo “nega-se a condição de sujeito 
por parte do aluno, introduzindo o componente objeto da imbecilização.” (p.78). 
2 Documento disponível no site:www.mec.org.br/seed/index.  
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aprimoramento desta modalidade de ensino. Entre outras questões situadas neste 

documento, salienta-se a necessidade de mudança na formação dos profissionais 

envolvidos com o desenvolvimento dos cursos a distância, com vistas a se ultrapassar a 

concepção de ensino que, segundo Moran3, tem por base o modelo fast-food, onde o aluno 

se serve de algo pronto. 

O aumento da oferta de cursos a distância, tem levado profissionais a assumirem a 

função de tutor. Muitos desses sujeitos realizam esta tarefa sem preparo pedagógico 

específico para a EAD, atuando apenas como “estimulador” (no sentido de estimular 

leituras, debates, trabalhos colaborativos e o cumprimento do prazo de entrega de 

trabalhos) e “informante” (dá informações administrativas). Nesta linha de ação, o tutor 

acaba se limitando a atuar como “porta-voz” de professores e coordenadores de curso. 

Seria este o papel do tutor na EAD?  

A consolidação da EAD recoloca uma questão já levantada por Aretio (2001, p.9), 

a qual diz respeito à formação profissional dos que trabalham em sistemas de 

ensino/aprendizagem abertos e a distância. Para este autor é fundamental que esta 

formação abarque conhecimentos que garantam uma mínima perspectiva de êxito, o que 

exige assumir compromissos sociais bem mais complexos do que os relacionados à 

utilização e domínio das tecnologias da informação e comunicação. Tais compromissos 

exigem um olhar mais crítico e uma reflexão sistemática sobre as práticas conduzidas em 

programas de formação via EAD. Segundo os Referencias de Qualidade, já mencionados, 

o compromisso ético daquele que educa a distância é desenvolver um projeto 

humanizador, capaz de livrar o cidadão da massificação, mesmo que ele se dirija a um 

grande contingente de alunos. O seu foco deve ser a aprendizagem e sua finalidade 

precípua é superar a racionalidade tecnológica que valoriza meios em detrimento dos fins.  

Nesta visão de EAD cresce em relevância a figura do mediador da aprendizagem, 

geralmente designado de tutor. A presença do tutor tem sido relacionada à qualidade de 

programas de EAD. Perona4, por exemplo, afirma que nenhum projeto de educação a 

                                                 
3Retirado do texto: “O que é educação a distância”.  Disponível em <http://www.eac.usp.br/prof/moran/dist.htm.  
<Acesso em: 19/06/ 2005>. 
 
4PERONA, Hada, G, J. Aprender y  enseñar  a distancia. Argentina. Disponível em: 
http://www.educ.ar/educar/superior/biblioteca_digital/buscar/resbusc.jsp.  <Acesso em dez/05> 
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distância pode situar-se dentro de parâmetros de qualidade quando não possui atividades 

de ensino que impliquem na interação com um tutor. Assim, os novos ambientes de EAD 

demandam estratégias próprias e um tutor com outras funções: um profissional capaz de 

inovar as relações com a comunicação, a tecnologia e o conhecimento. No âmbito do 

presente estudo considera-se o tutor como personagem fundamental do ensino a distância. 

Almeida (2001) nos leva a refletir sobre essa figura a partir de seu significado. 

Entende ela que o tutor, ao longo dos anos, vem assumindo diferentes papéis, sendo que, 

atualmente, tende a reproduzir o docente tradicional, o que compromete a construção de 

uma identidade própria e, conseqüentemente, sua atuação como mediador, facilitador, 

incentivador, investigador do conhecimento, além de reduzir a aprendizagem de seus 

alunos a um mero reproducionismo (instrucionismo).  

Maggio (in LTWIN, 2001) afirma que este profissional deve realizar uma ação 

comprometida com o questionamento pedagógico de sua prática, ao mesmo tempo em que 

se modifica nas sucessivas redefinições de sua ação.  

É sobre esta figura que nos debruçamos: seria ela capaz de definir, com clareza, seu 

papel? Possui formação adequada para o exercício da tutoria? 

 

Questões de Estudo e Procedimentos Metodológicos  

   Nossa investigação, de caráter exploratório, foi conduzida no I Encontro Nacional 

de Tutores de Educação a Distância (ENATED)5, realizado no período de 10 a 21 de julho 

de 2006. Esse evento se caracterizou por ser totalmente online, isto é, via Internet, 

multissíncrono6, e apresentado no formato de inconferência7. Seu objetivo básico foi 

ajudar aqueles que atuam ou desejam atuar como “professores-tutores“ em cursos a 

distância, oferecidos pelos diversos meios, bem como aqueles que, direta ou indiretamente, 

trabalham na educação a distância. Cabe salientar que uma das pesquisadoras participou do 

I ENATED como dinamizadora de um tema. Participaram do estudo 8 tutores, dos quais 7 

estavam em atividade de tutoria.  

                                                 
5 Trata-se de uma proposta apresentada no site http://www.ead.cesumar.br/enated/login/signup.php que buscou reunir professores, que 
realizam suas atividades em diferentes regiões do país, para participarem espontaneamente de um grupo de discussão, sem fins 
lucrativos e certificação.  
6 Os organizadores do encontro definem multissíncrono como os serviços de interação coletiva funcionando de maneira assíncrona (sem 
hora marcada, como fóruns) e síncrona (com hora marcada, como chats);  
7 Para o evento o significado de inconferência refere-se à programação montada a partir da contribuição e participação ativa de inscritos.  
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  Três questões básicas nortearam a investigação: (a) o que levou esses sujeitos a 

optarem pela atividade de tutoria? (b) como se prepararam para exercer a tutoria? (c) como 

definem a tutoria?  

 Considerando que o conceito de tutor e a sua formação têm sido pouco explorados 

na literatura pedagógica, dirigida à EAD, fundamentamos essas questões na visão 

construtivista, pois ela admite que os objetos de estudo se apresentam difusos e, por isso 

mesmo, merecem ser investigados, construídos. Assumimos, aqui, os pressupostos do 

construtivismo social resumidos por Guba (1990, apud ALVES-MAZZOTTI, 2000): (a) a 

realidade existe sob múltiplas formas, sendo uma expressão de construções mentais 

específicas, baseadas na experiência social de quem a formula; (b) em face da 

especificidade das construções mentais sobre a realidade, se torna indispensável trazer à 

tona e compreender a expressão subjetiva dos indivíduos; e (c) a compreensão dessa 

subjetividade se dá por meio de um processo hermêutico (de interpretação), que busca o 

confronto entre as construções individuais, determinando se existe um significativo 

consenso entre os sujeitos do estudo face ao objeto de pesquisa. 

 O primeiro pressuposto nos levou a admitir que as construções mentais sobre o 

tutor e sua formação seriam bem específicas, pois estavam atreladas a sujeitos (tutores) 

que realizam sua atividade em diferentes realidades. Portanto, a constatação inicial que se 

impôs em nosso caminho metodológico foi que os resultados aqui apresentados não são 

generalizáveis. O segundo pressuposto nos apontou a importância de escolhermos 

procedimentos metodológicos que fossem capazes de levar ao desvelamento da expressão 

subjetiva dos sujeitos do estudo. Para tanto, adotamos a abordagem qualitativa dos dados. 

Nesta abordagem o conhecimento “não se legitima pela quantidade de sujeitos a serem 

estudados, mas pela quantidade de sua expressão” (GONZÁLEZ REY, 2002, p.35). Este 

mesmo autor salienta que um dos elementos que marcam a definição (abordagem) 

qualitativa é o caráter oculto à evidência. Isto significa que a produção do conhecimento 

(da pesquisa) não surge de forma imediata à experiência, nem é construída de modo 

indutivo, mas se dá por via da elucidação de complexos processos que constituem a 

subjetividade, não tendo objetivo de predição, descrição e controle. 

 Assim, a abordagem qualitativa está associada à natureza do objeto de estudo, que 

se define em termos de sentidos subjetivos e processos de significação. 
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 Um dos grandes desafios no estudo de processos de significação está na escolha de 

instrumentos adequados à coleta de dados. De um modo geral, os instrumentos abertos 

facilitam a livre expressão dos sujeitos; por isso, escolhemos a entrevista integrada por 

perguntas abertas.  

Os dados obtidos foram tratados com base em subsídios contidos na técnica de 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2000, p.14), a qual admite que “por detrás do discurso 

aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convêm 

desvendar”. Em sua dimensão quantitativa, a análise de conteúdo se preocupa com a 

freqüência de certas características no conteúdo das falas (discurso) de um grupo de 

falantes; em outras palavras, se volta para a recorrência de idéias, pensamentos, propostas. 

Na sua vertente qualitativa, a análise de conteúdo vai além do quantitativo de recorrências, 

voltando-se para o estabelecimento de inferências (interpretações / conclusões), o que 

exige o entrelaçamento destas ao contexto no qual são produzidas as falas dos sujeitos em 

estudo. Para a mencionada autora, a sutileza desta técnica está em ultrapassar a incerteza, o 

que nos leva a indagar: “o que eu julgo ver na mensagem estará lá efetivamente contido, 

podendo esta visão, muito pessoal, ser partilhada por outros? Em outras palavras, será a 

minha leitura válida e generalizável”? (BARDIN, 2000, p.29). Nesta perspectiva, 

procuramos ir além das aparências e compreender o que não está explícito nas respostas 

oferecidas pelos sujeitos de estudo.  

Uma vez organizado o conjunto dos dados obtidos, foi ele confrontado com o 

referencial teórico especificamente construído para a pesquisa, o qual é sumarizado na 

seção que se segue. 

  

O Tutor na Educação a Distância: conceitos e formação  

Não são muitos os estudos que apontam a importância do papel do tutor e tratam da 

sua formação; dentre esses cabe citar o de Salvat e Quiroz (2002) que, ao abordar a 

formação de tutores, salienta ser fundamental o desenvolvimento de uma série de 

habilidades: pedagógicas, sociais, técnicas e administrativas, com vistas ao bom 

desempenho dessa função. Esses autores afirmam que o fato de um sujeito ser um bom 

professor em um sistema presencial não é garantia de que venha a ter bons resultados como 

tutor em ambientes virtuais. Eles identificam esse personagem na perspectiva de 
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moderador e fazem referência à sua formação na visão de Harasim et al (2000, p. 1) 

dizendo que: 

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-

lhe as habilidades necessárias para o seu desenvolvimento adequado nos 

aspectos sociais, pedagógicos, técnicos e administrativos. 

 

Consideram, também, que a formação de tutores tem sido relegada a um segundo 

plano; ressaltam, no entanto, o quanto ela é importante para as práticas de educação a 

distância.  

Os estudos citados foram importantes para nossa pesquisa não só por incluírem o 

tutor como figura-chave no processo de ensino-aprendizagem via EAD, mas também por 

salientarem a importância da sua formação. Neles se reconhece a necessidade de dotar o 

tutor de competências que lhe permitam um desempenho docente voltado para a qualidade 

do ensino.   

Cabe, então, indagar: qual é o significado de tutor?  Para Aretio (2001, p.125) não 

existe um consenso entre os autores e as instituições quanto à denominação do docente a 

serviço do aluno em um sistema educativo não presencial. Ele é chamado indistintamente 

de tutor, assessor, facilitador, conselheiro, orientador, consultor, caracterizando uma 

relação com as funções que desempenha; no entanto reconhece-se que o termo mais 

utilizado é o de tutor. Segundo este mesmo autor, as denominações que o tutor recebe 

variam em função da concepção de EAD que envolve o programa no qual este personagem 

atua. Esclarece ainda que a ação tutorial e a tutoria são dois conceitos que se 

complementam; eles envolvem um conjunto de atuações dirigidas à orientação pessoal, 

acadêmica e profissional daquelas que buscam se formar/qualificar. Ao apontar 

características específicas que envolvem a docência na EAD, esclarece quem é o tutor.  Diz 

ele: 

na instituição a distância, a docência não é direta e se utiliza de 

recursos técnicos mais ou menos sofisticados  para possibilitar a 
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comunicação na qual colabora um professor atípico que é o tutor. 

Docência que deverá ser focada na motivação, promoção de uma 

aprendizagem independente e autônoma [...] finalmente, se exige um 

processo tecnológico, sobretudo em relação ao planejamento prévio, 

muito mais depurado do que nas instituições educativas de caráter 

presencial (Aretio op. cit, p.117). 

 

Schmid (2004, p.278) afirma que 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”. 

Um outro conceito de tutor nos é apresentado por Barros (2004, p.4); trata-se de um 

“professor/andragogo com competência 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 de seus alunos”. O tutor é aquele 

que está presente no processo; relatando experiências, conferenciando, orientando leituras, 

pesquisas, compartilhando estratégias de ensino, escolhendo, com os alunos, material de 

pesquisa, temas para debate no fórum, enfim, construindo conhecimento.  

 No recorte dessas concepções fica evidente a indefinição quanto ao tutor ser ou não 

um professor e aos limites e abrangência de sua ação. As indefinições em relação a quem é 

este personagem acabam por fragilizar e descaracterizar a EAD.  Por outro lado, 

reconhecemos o quanto é recente a preocupação em definir esse sujeito, a partir de um 

olhar mais cuidadoso e com base em pesquisas nessa área.  

Ao considerarmos o tutor como personagem fundamental no ensino a distância, nos 

deparamos com a necessidade de abordar a sua formação. Em nossa revisão de literatura 

constatamos que praticamente inexistem estudos que tratem de como se dá a formação do 

tutor, o que sugere uma demanda de definição de suas funções, relações e competências. 

De um modo geral, a formação do tutor tem se inspirado em uma concepção 

racionalista, fragmentada e reducionista de ensino. Essa concepção se contrapõe à visão de 

tutoria baseada no: saber trabalhar em equipe; buscar e selecionar informações em 

diferentes fontes; fazer uso das TIC; ser dinâmico e flexível, bem como tomar decisões e 
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desenvolver a autonomia em relação ao próprio processo de aprendizagem (ALMEIDA, 

2001). A formação do tutor não deve reproduzir a fragmentação do saber e a cultura do 

conhecimento compartimentado. Para tanto, é fundamental garantir uma formação que 

transcenda a capacitação e implique no desenvolvimento de competências, considerando a 

trajetória histórica da função de tutoria e do próprio tutor. Nesta direção, Almeida (op.cit., 

p.26) afirma que: 

para  desenvolver as competências requeridas para atuar nesse sistema 

de ensino, os pressupostos da formação do educador encontram-se 

alicerçados na articulação entre teoria e prática, ensino e aprendizagem, 

formação e investigação, ação e reflexão, mediação e interação, 

tecnologias e mídias interativas. 

 

 

Tratar das competências para o exercício da tutoria exige, no entanto, que se 

esclareça que este termo surgiu no contexto da crise do modelo de organização 

taylorista/fordista, isto é, com a mundialização8 da economia, a exacerbação da competição 

nos mercados, a demanda de melhoria na qualidade dos produtos e a flexibilização dos 

processos de produção e de trabalho. Neste contexto de crise, e tendo como base um forte 

incremento da escolarização dos jovens, as empresas passaram a usar e adaptar as 

aquisições individuais de formação, sobretudo a escolar, em função das suas exigências 

(DELUIZ, 1996). Isto significa que não basta apenas identificar as competências 

necessárias, é preciso, sobretudo, refletir criticamente sobre o conceito de competências. 

De um modo geral, o desenvolvimento de competências tem redundado no 

empobrecimento da formação, ou seja, em uma formação atrelada ao ensino de tarefas e de 

desempenhos específicos, prescritos e observáveis, que desemboca na dicotomia teoria-

prática. Centralizar o ensino no desenvolvimento de competências é, via de regra, 

privilegiar a razão instrumental que valoriza apenas o “saber fazer” (know how), em 

detrimento do por quê/para quê fazer (know why). 

                                                 
8 O termo mundialização está explicitado em DELUIZ (1996). 
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Entre os estudos que tratam das competências relevantes a serem desenvolvidas 

pelo tutor em sua formação, está o de Santos e Rezende9 (2001). Nele, as autoras 

desenvolvem uma proposta de formação a distância, com o uso das TIC, onde é 

fundamental o acompanhamento do professor com vistas a uma atuação coerente com as 

concepções que norteiam sua formação. Essas autoras identificam cinco competências10 a 

serem mobilizadas em consonância aos paradigmas norteadores da formação. Dizem elas, 

assumindo o desenvolvimento de competências em uma perspectiva construcionista: 

a formação dos professores deve estar centrada na articulação entre sua 

concepção de ensino-aprendizagem e sua intervenção pedagógica, 

refletindo uma ação educativa coerente e sólida. Acreditamos que a 

vivência de um processo coerente com esta abordagem por parte dos 

orientadores enquanto alunos, durante o processo de formação, pode ser 

um caminho favorável para propiciar este processo de “posse”, de 

formação da visão construtivista e de sua conseqüente aplicação. 

(SANTOS e REZENDE, 2001, p.23). 

 

Schmid (2004 afirma que o tutor deve ter uma formação que lhe garanta conhecer 

em profundidade: (a) a disciplina que vai tutorar; (b) as possibilidades de intervenção 

didática específicas 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. Esta autora enfatiza a necessidade de 

capacitação inicial e atualização constante em relação às competências básicas para o 

exercício da tutoria. 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 trabalho deficientes.  

Concordamos com Litwin (2001) quando compara o tutor a um bom docente, isto é, 

àquele que promove a realização de atividades educativas, apóia a sua concretização, 

                                                 
9 Retirado do site: www.abed.org.br/congresso 2001. Acesso em maio/2006. 
10 Competências consideradas pelas autoras: (1)desenvolvimento de uma base teórico-conceitual para sua 
prática; (2)concepção de aprendizagem como um processo mútuo onde ambos aprendem e são responsáveis 
pelo conhecimento produzido; (3)aprofundamento de conceitos; (4)análise de experiências significativas; 
(5)promoção da comunicação entre grupos. 
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oferecendo fontes de informação e a orientação necessária para promover a compreensão 

profunda do conhecimento. Nesta direção, o tutor vai além de um simples dinamizador; na 

verdade, ele deve favorecer uma relação dinâmica com o conhecimento e, para tanto, não 

bastam estratégias interativas. É preciso que o tutor possua conhecimentos consistentes da 

disciplina na qual atua.  Assim, identificamos três dimensões na tutoria; são elas: a 

dimensão docente, a pedagógica e a de professor online. Cada uma dessas dimensões 

apresenta características específicas que interagem entre si.  

As considerações aqui tecidas nos levam a admitir que na EAD se faz necessário 

um tutor-professor que exerça, de maneira competente, funções que envolvem 

conhecimento de disciplina, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos em 

TIC. Para tanto, é indispensável formação especializada e permanente, ou seja, uma 

formação sólida e séria, e isto, segundo Litwin (2001), é tarefa desafiadora e complexa. 

  

Resultados do Estudo: a tutoria na visão de tutores 

 

 A entrevista foi realizada on-line e no chat onde esse grupo de oito tutores se 

reuniam com uma das pesquisadoras, que ali atuava como dinamizadora de um tema. O 

instrumento foi integrada por sete perguntas que visavam saber: (a) se atuavam como tutor 

e há quanto tempo realizavam esta atividade; (b)  onde atuavam e que tecnologias 

utilizavam; (c) o que os havia levado a serem tutor; (d) como definiam o seu papel 

pedagógico na tutoria que realizavam; (e) como tinham se formado para realizar a 

atividade de tutoria; (f) se sentiam seguros em relação à atividade de tutoria; e (g) como 

definiam o tutor. 

 Em relação à pergunta (a) - quem era tutor e há quanto tempo realizava esta 

atividade - verificamos que dos oito sujeitos apenas um não exercia a atividade de tutoria; 

já os que eram tutores estavam há pouco tempo nesta função. O tempo de atividade variava 

de um ano a seis meses, o que indica a pouca vivência desses sujeitos em relação aos 

desafios da tutoria a distância. Uma das respostas oferecidas é digna de registro, pois 

aponta um acúmulo de responsabilidade para um tutor pouco experiente (estava nesta 

atividade há seis meses): 
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T2 – Sim, sou tutora há seis meses. Coordeno cinco tutorias em um núcleo, divididas em 

cinco áreas de conhecimento. 

 Sobre a pergunta (b) – onde atuavam e que tecnologias utilizavam – encontramos 

os seguintes resultados entre os sete que exerciam a tutoria: um realizava sua atividade 

junto à Secretaria de Educação de município localizado no Estado de Santa Catarina; nela 

trabalhava com diferentes mídias na atualização de professores da rede pública; outros dois 

atuavam em instituições particulares, as quais preferiram não identificar; e os demais 

quatro não quiseram responder à pergunta. Pensamos que esta atitude de silêncio pode ser 

explicada pelo receio de perder o emprego em face de comentários escritos (especialmente 

quando são registrados em sites da internet, onde não fica garantido anonimato de quem se 

pronuncia), que poderiam ser usados contra eles. Embora a entrevistadora fosse insistente 

no pedido de respostas, teve de respeitar o silêncio dos respondentes. Ainda nesta pergunta 

encontramos duas informações relevantes sobre a existência de proposta pedagógica no 

âmbito das instituições onde atuavam: 

T2 registrou – Não há ainda uma proposta pedagógica redigida, ainda na foi elaborada; 

eu sou a coordenadora responsável por essa elaboração. 

T3 afirmou – Em minha instituição existem propostas claras que norteiam a ação do tutor. 

 A informação de T2 robustece a evidência anteriormente mencionada, que salienta 

o acúmulo de atividades desta personagem. Ela não apenas é tutora e coordena outros 

tutores, mas irá se responsabilizar pela elaboração da proposta pedagógica do curso, o que, 

também, sugere o desenvolvimento da sua atividade sem uma proposta definida. 

 Na pergunta (c) – o que o levou a ser tutor – encontramos as seguintes respostas:  

T1 – A prática como professora de sala de informática; fui chamada por ser dinâmica, 

ativa, possuir alguns conhecimentos das TIC, e por me sentir como um canal de 

comunicação e aprendizagem. 

T2 – Porque recebi um convite e aceitei. 

T3 – Por ser da área específica do curso onde atuo e ter domínio da informática. 

T4 – Não sou tutor, mas identifico a tutoria como um “amálgama” que mantém a união no 

grupo, voltando-se mais para a relação do que para o conteúdo. 

T5 – O fato de ser professor foi o que levou a me achar qualificado para ser tutor. 
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T6 – Como já sou monitor em situação de ensino presencial, me considerei apto a realizar 

a tutoria. 

T7-  Porque sou professor e como tal já atuo como mediador do ensino-aprendizagem. 

T8 – Sou tutor pelo caráter solidário e interativo que caracteriza esta atividade. 

 Essas respostas nos evidenciam que três respondentes (T1, T5, T7) consideraram 

que ser professor é o pré-requisito essencial para o exercício da tutoria. T1 acrescentou a 

este pré-requisito o domínio que possui da informática. Já T3, embora não tenha 

explicitamente salientado a docência, deixou nas entrelinhas de sua fala que valorizava esta 

faceta, ao enfatizar a importância de ser da área do curso; ao lado deste pré-requisito situou 

o conhecimento da tecnologia. Assim, quatro tutores assumiram que é indispensável ser 

professor para ser tutor e dois deles acrescentaram a este requisito básico o domínio da 

informática. A resposta de T2, mais uma vez, surpreende porque nela fica nítida a idéia de 

que a tutoria independe de formação e competências específicas: um convite resolve o 

problema! No âmbito desta pergunta ainda cabe destacar dois fragmentos contidos em T6 e 

T7. Em T6 se expressa a não-diferença entre a tutoria no ensino presencial e no ensino 

distância. O respondente dá a entender que é tudo a mesma coisa: se é monitor no 

presencial, porque não vai dar certo na EAD? T7, em certa medida repete T6, pois entende 

que o fato de ser professor lhe garante ser mediador da aprendizagem e, por isso, estaria 

apto a atuar tanto no ensino presencial como no a distância. 

 A pergunta (d) pedia aos tutores que dissessem como viam o seu papel pedagógico 

na tutoria que realizavam. Apenas um tutor respondeu (T1). Disse ela: como tutora devo 

ser versátil e motivadora.  O silêncio nesta resposta sugere que os tutores não possuem 

uma nítida noção do que seja a atividade de tutoria. Por outro lado, a resposta oferecida 

evidencia a centralidade da figura do tutor, o que denota visão tradicional de ensino, na 

qual o professor se situa como o ponto gerador das atividades. 

 Em seguida, na pergunta (e), foram indagados como tinham se formado para o 

exercício da tutoria. Os sete tutores responderam, oferecendo o seguinte quadro: cinco (T3, 

T5, T6, T7, T8) não receberam qualquer formação, sendo que um destes (T3) ao lado desse 

dado acrescentou: não possuo, mas considero indispensável ter uma formação específica. 

As duas respostas explicativas de formação foram dadas por T1 e T2, a saber: 
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T1 registrou – Me formei na prática e com instruções de outros tutores e com leituras 

sobre EAD. 

T2 afirmou: recebi minha formação em um congresso. Resposta esta que mais uma vez nos 

surpreendeu porque nela se expressa a fragilidade da formação para uma atividade tão 

importante. 

 Na pergunta (f) o objetivo era verificar em que medida esses sujeitos se sentiam 

seguros em relação à atividade de tutoria. Novamente encontramos quatro tutores que não 

responderam à pergunta, o que pode ser entendido como uma dificuldade de se posicionar 

sobre sua própria prática pela inexistência ou precariedade de uma reflexão crítica sobre o 

que fazem e o que obtêm como resultado de seu trabalho. Este silêncio pode estar 

refletindo a insegurança que, provavelmente, os dominava enquanto tutores recentes na 

atividade (não se pode esquecer que o mais experiente estava há apenas um ano na 

atividade). Como era de se esperar, o respondente que não era tutor também não 

respondeu. Os outros três ofereceram as seguintes visões; 

T1 – Sinto segurança no que faço e gosto de ser tutora. 

T2 – A segurança vem com a humanização da conduta do tutor 

 T3 – Não me sinto seguro na realização da tutoria, mas confesso que gosto de ser tutor. 

 Essas respostas oferecem algumas pistas: a primeira delas se refere à importância 

de se gostar do trabalho realizado. T1 e T3, embora com posições opostas em relação à 

segurança, registraram a importância do prazer no trabalho. Já T2 se destaca pela crença de 

que a ‘humanização da conduta do profissional’ pode gerar segurança, posição esta difícil 

de ser sustentada teoricamente. 

 Finalmente na última pergunta (g) os tutores foram solicitados a definir o tutor. 

Novamente o silêncio prevaleceu; os respondentes não quiseram se expressar, ficando 

apenas as respostas de T1 e T2. 

T1 – Tutor é quem participa do ensino aprendizagem, mediando esse processo motivador. 

T2 – É aquele que está como sujeito do ensino-aprendizagem. Elabora, acompanha e 

debate as tarefas enviadas pelas TIC. 

 Tanto o silêncio dos respondentes quanto as duas visões oferecidas por T1 e T2 nos 

levam a admitir que nenhum dos participantes possuía uma clara noção do que é ser tutor. 

Em outras palavras significa dizer que eles não sabiam, minimante, qual é a sua função 
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básica (quem é); que atividades primordiais lhe cabe promover (o que faz); como pode 

concretizar sua prática (como faz); que fundamentos pedagógicos podem clarificar seu 

trabalho (para que faz). 

 

Considerações Finais: o nó da tutoria na EAD 

 

 Em nossa introdução salientamos que a EAD vem se expandindo com apoio das 

TIC. Esta expansão, no entanto, tem sido criticada por estar sendo feita com base no 

desgastado modelo intrucionista, que continua norteando a sala de aula presencial. Ainda 

nesta parte do trabalho, salientamos que a disseminação da EAD envolve a proliferação de 

um personagem que, historicamente, tem acompanhado a sua trajetória: o tutor. 

Concluímos esta parte do trabalho levantando dúvidas sobre a qualificação do tutor para 

atuar na EAD: quem ele é e o que faz? 

 A revisão bibliográfica, sintetizada na terceira seção deste artigo, nos revelou que, 

além de serem poucos os estudos dirigidos especificamente à tutoria, existem visões muito 

distintas sobre este personagem, o que acaba por fazer da tutoria um espaço assumido por 

pessoas com as mais diferentes vocações, formações, e, particularmente, sem uma 

formação específica: uma “terra de ninguém”. As abordagens controversas e inconsistentes 

a respeito da tutoria fazem com que os gestores de cursos da distância e os próprios tutores 

compartilhem de uma visão limitada da atividade, onde se centralizam: o facilitário para a 

aprendizagem (o tutor é o facilitador); a “turbinação” do ensino (o tutor é o dinamizador); 

e a assessoria para o conhecimento (o tutor é o assessor, pode oferecer informações, 

problematizar, mas dele não pode ser exigido o conhecimento profundo dos conteúdos). 

Uma visão dessa natureza nos leva a indagar se a EAD não irá se fragilizar com a atuação 

incipiente deste personagem. E a problemática ainda se torna mais complexa quando 

verificamos o aumento significativo dos cursos a distância e de suas matrículas. Segundo o 

INEP (2005)11, em 2000 havia aproximadamente 1700 matrículas em cursos a distância, 

oferecidos por instituições de ensino superior públicas, localizadas nas regiões nordeste, 

sudeste, centro-oeste e sul. Já em 2003, as matrículas nas instituições públicas crescem 

                                                 
11 Informativo 75, 02/02/2005 < www. inep.gov.br>  Acesso junho de 2005. 
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para aproximadamente 40.000, verificando-se, também, a sua expansão entre as 

instituições privadas, onde os números chegaram a ordem dos 10.000 matriculados, dado 

este que começa a evidenciar o interesse do setor privado por um nicho acadêmico passível 

de investimento mercadológico. Estaria este crescimento das matrículas sendo 

acompanhado por uma ação política dirigida à formação de tutores para a EAD invadida 

pelas tecnologias digitas? 

 O estudo exploratório nos revelou que os tutores entrevistados não receberam 

qualquer formação para a atividade: eles aprendem na prática; mas não se trata de uma 

prática reflexiva, é apenas mero ativismo, onde o que dá certo fica e o que dá errado é 

abandonado. Trata-se da experiência solitária, que não é objeto de aprofundamento e, 

portanto, pouco contribui para uma definição consistente de quem é o tutor e o que faz. Os 

registros sobre a prática desses sujeitos contrariam o que vimos em nossa revisão 

bibliográfica, onde os autores (SALVAT e QUIROZ, 2002; HARASIN et al, 2000; 

HERNADEZ e DÍAZ, 2004) sustentam a necessidade de uma formação específica.  

 Verificamos, também, que os sujeitos chegaram à tutoria por caminhos os mais 

variados, mas nenhum deles resultante de uma trajetória que evidenciasse a sua relação 

com a EAD. Os que foram mais coerentes (apenas dois) afirmaram que o fato de ser 

professor e ter conhecimento (saber usar) da tecnologia determinou seu encaminhamento 

para a tutoria. Aqui a atividade se configurou como espaço aberto a qualquer um, 

parafraseando T2: com um convite se chega lá!  Essa forma de acesso à tutoria (sem 

definições prévias, sem critérios de atuação, sem a exigência de uma especialização) se 

contrapõe ao que Litwin (2001) postulou: a tutoria é atividade complexa e integra três 

dimensões: a docência, a pedagógica e a de professor online. 

 Em conseqüência da falta de formação, da realização de uma prática 

desacompanhada de uma reflexão crítica e do acesso ocasional à tutoria, esses sujeitos 

evidenciaram que desconhecem o que é um tutor, quais são as suas atribuições e, mais 

ainda, que não se sentem seguros naquilo que realizam. Os respondentes deram a entender 

que vêem similarmente o ensino presencial e o a distância, contrariando nossa revisão 

bibliográfica. Só o fato dos cursos on-line se valerem de uma tecnologia avançada e 

inovadora dos processos de obtenção da informação (computador e rede), já distingue 

ambas as modalidades, desde que se entenda nitidamente que as informações não passam 
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de matéria prima, pois aprendizagem depende do processamento cognitivo do material 

disponível. Nesta direção cabe retomar Almeida (2001) que defende uma formação que 

transcenda a capacitação e implique no desenvolvimento de competências considerando a 

trajetória histórica da função de tutoria e do próprio tutor. 

 O presente trabalho deve se desdobrar com outra investigação, tomando um grupo 

maior de sujeitos tutores para aprofundar as questões aqui identificadas.  Consideramos, no 

entanto, que é importante deixar registrada a nossa preocupação com o futuro da EAD: as 

indefinições e inconsistências da tutoria, que se apresentam bem marcantes, podem 

comprometer esta modalidade de ensino, levando-a a de volta para o passado: uma 

educação de segunda categoria. 
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