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RESUMO

O objetivo deste artigo é refletir sobre os fazeres e as práticas da tutoria à distância, tendo em vista relatos de tutores e
também a minha experiência enquanto tutora do CESAD/ UFS desde 2012. Buscamos analisar os desafios, o papel do tutor e
identificar a importância de suas funções no processo de mediação e construção do ensino e aprendizagem dos alunos de
licenciatura, futuros professores. Este trabalho, O fazer da Tutoria em EAD: Desafios e Papeis, foi desenvolvido quando ainda
era estudante do curso de Pós- graduação Docência e Tutoria em EAD, ofertado pela Universidade Tiradentes o qual concluir
em 2011, orientado pela profª. Drª. Juliana Eugênia Caixeta e agora complementado. O fazer da tutoria em EAD exige do
tutor-professor muitas habilidades e um perfil diferenciado, capaz de lidar com as “novas tecnologias”. Conforme SILVA, 2011.
A atual função do Professor-Tutor surge dentro da modalidade de Educação a Distância via internet num contexto de
transformações que exige um novo perfil de professor capaz de lidar com as chamadas novas tecnologias no processo de
ensino e aprendizagem. O tutor a distância deve compreender a importância de seu papel na qualidade da formação docente
via internet, precisando assim buscar saberes que possibilitem interações colaborativas entre aos alunos no ambiente virtual
visando à construção de uma aprendizagem significativa.

Palavras Chaves: Tutor à distância, Importância, Fazeres e Desafios.

ABSTRACT

The objective of this paper is to discuss the doings and practices of mentoring at a distance, in view of reports tutors and also
my experience as a tutor of CESAD / UFS since 2012. We analyze the challenges, the role of the tutor and identify the
importance of their roles in the mediation process and construction of the teaching and learning of undergraduate students,
future teachers. This work, The making of tutoring in distance education: Challenges and Papers, was developed when he was
a student of Post Graduate Teaching and Mentoring in Distance Education, offered by the University Tiradentes which
concluded in 2011, directed by prof. Dr.. Juliana Eugenia Caixeta and now complemented. The making of tutoring in distance
education requires the teacher-tutor many different profiles and skills, able to deal with the "new technology". As SILVA, 2011.
The current role of the Teacher-Tutor arises within the modality of distance learning via the Internet in the context of changes
that require a new teacher profile can handle calls new technologies in teaching and learning. The distance tutor must
understand the importance of their role in the quality of teacher education via internet, thus needing to seek knowledge that
enable collaborative interactions between students in the virtual environment in order to build a meaningful learning.
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A educação a distância é uma modalidade de ensino centrado no aluno, diferencia-se dos modelos tradicionais de ensino e
aprendizagem, entretanto isso não quer dizer que não se tenha uma preocupação com o aluno e sua aprendizagem
significativa. Este modelo de ensino se configura em um perfil diferenciado do aluno, aquele com mais autonomia para
aprender a qualquer hora ou em qualquer lugar sendo orientado por tutores sejam eles presenciais ou à distância. Conforme
cita SILVA, 2011, p. 6:

Todo o sistema EaD centra-se no aluno e, como resultado, quanto maior a centralidade que se dá ao
aprendiz mais independente ele se apresenta em relação à construção do seu conhecimento. É nessa
perspectiva que entendemos que a falta das tradicionais aulas não quer dizer que represente uma
menor atenção ou preocupação com o aluno. O que se postula ao aluno é exatamente o que a
contemporaneidade exige, ou seja, indivíduos autônomos, múltiplos, flexíveis que saibam fazer e
refazer seus caminhos de forma rápida e eficiente.

Essa modalidade de ensino exige também dos profissionais um novo perfil para lhe dar com essa nova forma de ensinar e
funções diferentes. Segundo, Silva 2011, p. 6

O universo virtual reconfigura a atuação do professor a qual na modalidade EaD lhe são atribuídas
novas funções e novos papéis mediante uma avalanche de mudanças paradigmáticas que inclui a
reestruturação do

processo didático-pedagógico tendo por base a construção da aprendizagem individualizada, ao
contrário do que ocorre no ensino presencial.

Dessa forma, ao tutor, não basta o conhecimento do conteúdo a ser ensinado; é necessário que ele seja portador de
competências de gestão de equipes e do processo de aprendizagem, e ainda detenha conhecimento das técnicas e dos
recursos mais adequados a cada evento de ensino. Esses requisitos assumem um caráter paradoxal, considerando a figura
coletiva do professor apontada por Belloni (1999): ao mesmo tempo que suas atribuições são disseminadas em uma equipe
interdisciplinar (conteudistas, web designers, programadores, entre outros), é necessário que ele tenha competências de
gerência do todo no processo de ensino.

Para Silva, 2011, p.8 A prática docente na Educação a Distância (EaD) vem sofrendo mudanças que estão transformando
profundamente o processo de construção do conhecimento. Na EaD não existe a prática da regência, ou seja, não existem
aulas a serem ministradas. A ideia de que o professor tem por função transmitir conhecimentos – numa linha de comunicação
de um para muitos na qual o aluno, quando muito, estuda apenas a partir do material didático e conteúdo postulado pelo
professor – não faz parte dos fundamentos da EaD. Ao contrário, é o aluno que constrói seus caminhos de aprendizado. Sendo
assim, perguntamo-nos: qual o papel do professor nessa nova era de educação a distância feita via internet Os professores, na
modalidade EaD, passam a assumir funções várias – todas colaborativas – visando uma aprendizagem autônoma do aluno.

Existem dois tipos de tutores: O Presencial e o a Distância, os quais assumem papeis diferentes em locais distintos embora
ambos de mediador da aprendizagem.Para CARVALHO, ( 2007 ), O tutor presencial é o professor que atende o aluno
diretamente no pólo, orientando-o na execução de suas atividades, auxiliando-o na organização do seu tempo e dos seus
estudos. Geralmente ele apresenta uma formação generalista vinculada à área do curso e não a uma determinada disciplina.
Uma das atribuições do tutor é tirar as dúvidas dos alunos em relação aos conteúdos apresentados, mas precisamos considerar
que dependendo da disciplina ou do conteúdo, esta tarefa poderá não ser desempenhada com sucesso. O tutor é a figura mais
próxima dos alunos e o relacionamento entre estes dois grupos é sempre estruturado em um grau de afetividade bastante
considerável. O tutor a distância realiza as mesmas atividades do tutor presencial no que diz respeito ao acompanhamento das
atividades e verificação da aprendizagem, mas a sua função foi criada para servir de apoio ao professor nos casos em que o
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número de alunos torna inviável o acompanhamento do professor formador da disciplina. É uma função complexa, já que ele
atua como um intermediário entre os alunos, os tutores presenciais e o professor da disciplina.

Para BERLLONI, (2006), PRETI, (2005), ALMEIDA, (2003), A função do tutor é elaborar materiais institucionais, planejar
estratégias de ensino, e na maioria das vezes este é congregado a responder as dúvidas. ”Corre o risco de um atendimento
inadequado, levando o aluno a abandonar a única possibilidade de interação com o tutor”. “Ainda para mesma é função dos
professores e tutores orientar os alunos, acompanhar o seu desenvolvimento no curso provocá-lo a ponto de fazer refletir,
compreender os equívocos, não indicar plantão integral, nem controlar suas produções.” É preciso promover ações, planejar,
organizar, selecionar e passar informações, estabelecer concisões, refletir sobre o processo de desenvolvimento, para isso deve
esta formado e preparado para o uso das novas tecnologias” O papel do professor e do tutor é ser parceiro do estudante no
processo de construção de conhecimento, tendo como função, formar, fornecer materiais, ser pesquisador de temas atuais,
esta conectada nas mudanças globais e imediatas, fornecer recurso de aprendizagem, elaborar projetos de incentivos do
estudante, organizar pedagogicamente, em fim contribuir em parte e no todo para aprendizagem do aluno, tentar solucionar
problemas, tirar dúvidas, perceber o desanimo e tentar motivar.

Conforme OLIVEIRA ( 2003 ) , o tutor é de grande importância para a EAD, cabe a ele a tarefa de mediar, guiar, orientar,
assessora, acompanha facilitar, para isso é preciso ser estratégico. Esse processo de ensino e aprendizagem é norteado em um
triangulo: Tutor, aluno e conhecimento. Assim o tutor deve ter várias competências a eles conferidas, entre elas,
conhecimento, habilidade avaliativa, ser aberto a diferentes culturas, e saiba desempenhar suas tarefas de forma satisfatória.
Dessa forma deve ter entendimentos dos saberes pedagógicos esta pronto a mudanças. Ele é o especialista que planeja o
curso,produz, adéqua a realidade, garante a qualidade do material didático, enfim acompanha e avalia a aprendizagem do
aluno.Devem ser desenvolvidos para cultura técnica, competências de comunicação, capacidade de trabalhar com métodos
inovadores, capacidade de passar os conteúdos de forma que os outros consigam entender. Estando esse engajado nas
demissões cientificas pedagógica, formação, estimulando a aprendizagem, professor, realizador das tarefas, pesquisador,
atualizando de forma continuada, tutor, orientando no que preciso, monitor, organizando grupos de aprendizagem, recurso
didático, tirando dúvidas dos estudantes, tecnologia educacional, ser especialista em tecnologia.

Para ser tutor é preciso ter muitas habilidades, vontade, é acredita nos resultados positivos de seu trabalho, deve o mesmo ter
suporte tecnológico, deve ser dinâmico, aberto as mudanças e a aprendizagem, ser didático, metodológico, inovador,
motivador, controlador e planejador. Enfim não é tarefa das mais fáceis, porem não é impossível, exige tempo e dedicação.
Requer conhecimento aprofundado, espaço de troca de aprendizagem e do saber, dever ser especialista, responsável, deve ser
experiente, sempre está se reconstruindo, estimulado aprendizagem do aluno, criando meio para o aluno autônomo aprender.
Assim tutor é aquele que orienta contribui para a aprendizagem do aluno,orienta, estimula o estudo do aluno desprotegido e
solitário. Deve criar grupos de estudos para tirar dúvidas, solucionar problemas, vestir a camisa e contribuir com o seu melhor,
estando sempre por dentro dos acontecimentos globais.

Para o tutor I :

“o maior desafio em ser Tutor em EAD é ser dinâmico, interativo, além da promoção de autonomia para o aluno. Para ela o
papel do Tutor é o de saber intermediar, passar para o aluno a informação do professor. O processo de EAD requer muita
disciplina, autonomia, interesse pessoal do indivíduo que direcionou e escolheu este processo de aprendizagem como
formação. Uma das vantagens em ser Tutor é a não produção da material para o aluno, apenas executamos tarefas, uma
desvantagem seria a falta de autonomia na complementação dessas atividades, pois o tempo de execução é muito curto.
Assim o Tutor é intermediador, apesar de parecido no sentido de passar conhecimento, mas quando partimos para a diferença,
o professor assume um papel central, pois será ele o principal elemento neste processo, sendo responsável pelo repassar de
todo conhecimento.”

Segundo o tutor II :

“ Exige a busca de meios e alternativas que efetivem o processo de ensino aprendizagem e auxilie na formação de um cidadão
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critico e participativo,e auxiliando na participação efetiva do aluno, principalmente através das tecnologias. Assim o papel do
Tutor é orientar, mostrar caminho aos alunos, que os leves a busca do auto estudo e conseqüentemente sua formação; fazer o
intermédio entre alunos e professores durante o processo de construção de conhecimento, facilitador dentro deste processo. O
Tutor tem contato presencial maior que o professor, este último dedica seu tempo na elaboração de material e transmissão das
aulas, além de tirar dúvidas por meio de tecnologia. O Tutor faz o intermédio com o papel de orientados e facilitador, o qual
busca encontrar alternativas, mostrar caminhos através da leitura e atividades que complementam o que já é apresentado pelo
curso e despertá-lo para a importância da atuação, na busca do aluno na construção continua de seu conhecimento”.

Assim o maior desafio em ser tutor, é o papel de criar meios e condições para que os mesmos se tornem autônomos de seu
conhecimento e desenvolva a sua própria aprendizagem, o tutor é um mediador o qual orienta e sugere o melhor caminho
para os resultados esperados, claro que os melhores possíveis. Ele deve portanto ser motivado para motivar, facilitar, orientar,
encaminhar o processo de mediação da aprendizagem.

Muita critica se espalham relacionados a esse tipo de aprendizagem, apesar de que o mesmo acelera a cada dia que passa
favorecido pela tecnologia e pensando na democratização e indisponibilidade de muitos estudantes, é obvio que existe a
questão financeira dos aplicadores dessas alternativas nesse caso as instituições, mas claro que elas seguem regras do MEC e
precisam estar preparada para ofertar o melhor, não é tão fácil como parece, precisa de um sistema e grupos de apoio e
investimentos altos, os quais os resultados vem a médio e longo prazo, não é imediato, a equipe deve funcionar em parceria,
administradores, gerentes, coordenadores, técnicos, professores, tutores e o mais importante alunos autônomos, preparados e
dispostos a conhecer. Dessa forma a aprendizagem nessa modalidade independe somente das condições de materiais
disponíveis, dependem essencialmente do aluno motivado, e interessado em aprender. Hoje a internet fornece vários caminhos
para se estudar.

A internet permite ao Tutor a disponibilidade de muitos meios para auxiliar no ensino aprendizagem e autonomia do aluno.
Acredito que a aceitação dessas mudanças rápidas, a aprendizagem do próprio Tutor para conhecer e aplicar essas
ferramentas para auxiliar no trabalho também seja um desafio muito grande, os Tutores não precisam ser técnicos em
informática, porem precisam saber manusear essas alternativas de ensino. Todos envolvidos nesse processo de ensino
aprendizagem, inclusive o Tutor , devem está antenados com as mudanças tecnológicas que possam contribuir de alguma
forma para autonomia e a conquista da aprendizagem.

Resultados e discussões.

Os dados da pesquisa evidenciam que os tutores em EAD apresenta dois tipos, o presencial e o online e funções das mais
variadas e complexas, às quais exigem dedicação e preparo por parte dos mesmos, não são técnicos ou especialistas em
informática, mas devem apresentar uma boa base sólida de qualificação e de conhecimento para contribuir com o processo da
mediação do ensino e aprendizagem significativa e autônoma. Apesar de existir dois tipos de tutores o presencial e o online,
ambos executem as mesmas tarefas, diferente apenas na forma de execução, a primeira em encontros semanais ou mensais
estabelecidos pelo pólo o chamado corpo a corpo, e a segunda mediada pelas tecnologias da terceira geração, o mais comum é
o computador embora existam outros como telefone.

Conforme tutor III:

“O papel do Tutor e do Professor é diferente. O Tutor acompanha o aluno durante o desenvolvimento das atividades, o
professor planeja, o qual estabelece todas as regras, ele seleciona os materiais e planejamento das aulas ministradas. Para a
mesma o maior obstáculo em EAD, seria garantir a autonomia do aluno e a importância do curso. Para contribuir na
aprendizagem, procuro colocar em prática tudo que é teorizado pelo professor com intuito de mediar à aprendizagem. Baseado
nas expectativas pensa que o aumento da tecnologia irá promover a interação entre aluno e conhecimento. “
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Fica claro nos relatos de tutore que a profissão de tutoria apresenta vantagens e desvantagens, favorecido os mesmos pela
não confecção de material impresso ou aulas expositivas e correção e elaboração de provas, e desfavorecidos pela não opção
em sugerir suas próprias decisões em relação aos materiais solicitados pelo professor.Porem os tutores podem e devem
solicitar e sugerir novas atividades na medida em que as mesma contribuam para concretizar a aprendizagem. O trabalho
reforça a importância da profissão docente para execução das tarefas educacionais em EAD, bem como a sua exposição e
argumentação para explicas os seus maiores desafios, erros e acertos educacionais.

Para Silva, 2011,p. 13. Implementar Educação a Distância não é fácil. Praticar a docência orientando aprendizagem a distância
via internet não é simples. É preciso qualificação e competência para lidar com essa nova modalidade que exige, antes de
tudo, uma reforma paradigmática do pensamento para que saibamos compreender que os tempos mudaram, a educação tem
que acompanhar e dá respostas a esse novo mundo e nós não podemos continuar tratando a educação a distância com os
olhares e valores atribuídos para a educação presencial.

6. Considerações finais

Teóricos como: BERLLONI, (2006), PRETI, (2005), ALMEIDA, (2003), CARVALHO, ( 2007 ), SILVA, (2011), reforçam as mais
variadas funções dos tutores sejam eles presencias, ou não. Cabe a tutoria o papel e o desafio de encontrar meios propícios e
mais adequados para mediar a aprendizagem de maneira que os resultados ,ou seja, a aprendizagem flua de forma
espontânea e prazerosa.

A proposta inicial do tema em estudar O fazer da tutoria em EAD: Desafios e papeis, atingiu as expectativas propostas pelos
objetivos iniciais. Assim fica claro o papel e a função da tutoria analisado por diferentes autores, os quais apresentaram idéias
basicamente parecidas sobre a função dos mesmos. Foi gratificante entender um pouco mais sobre o papel e os desafios a
serem enfrentados por estes profissionais da educação os quais são mediadores, colaboradores, orientadores e instrutores de
conhecimento de estudante autônomo.
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