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Resumo: Atualmente, a educação a distância se destaca como inovadora, muito embora exista 
desde épocas mais remotas. Com o desenvolvimento da escrita muitas correspondências 
foram trocadas e foi estabelecida deste modo uma rede de comunicação escrita, por meio de 
cartas, que permitiram um significativo desenvolvimento da correspondência e por 
conseqüente a difusão de saberes.  No Brasil, a EaD obteve grande impulso na década de 
1990 graças às inovações tecnológicas da comunicação e informação e da expansão do ensino 
superior. A educação aberta a distância desponta hoje como uma modalidade extremamente 
adequada e desejável para atender aos anseios das novas demandas educacionais e 
econômicas.  
Palavras- chaves: Interiorização. Comunidade. EaD.  

 
Resumen: Actualmente, la educación a distancia se destaca como innovadoras, mientras que 
desde la antigüedad. Con el desarrollo de la escritura se intercambiaron muchas cartas y por lo 
tanto se creó una red de comunicación escrita, a través de cartas, lo que permitió un desarrollo 
significativo de la correspondencia y la difusión de los conocimientos consiguientes. En 
Brasil, el DL tiene un gran impulso en la década de 1990 gracias a las innovaciones 
tecnológicas en la comunicación y la información y la expansión de la educación superior. La 
Educación Abierta a Distancia surge hoy como un método muy apropiado y conveniente para 
satisfacer las necesidades de las nuevas demandas educativas y económicas. 
 
Palabras claves: La internalización. Comunidad. EaD. 
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1. Introdução  

Diz-se que a educação é a maior invenção da humanidade, pois graças a ela podemos 

transmitir às novas gerações todo o conhecimento adquirido pelos que nos precederam, sem 

que para tanto seja necessário que cada um descubra por si mesmo o que outros já sabem 

(BRUNER, 1996).  

Ao desenvolver as habilidades de pensar, de ordenar, de prever, de aprender, o 

homem, vivendo em grupos, começou a travar com o mundo ao seu redor uma relação de 

avaliação e desenvolveu o seu conhecimento de modo organizado; esse conhecimento foi 

comunicado, compartilhado com seus semelhantes e transmitido à sua descendência, o que se 

transformou em cultura humana.   

Na contemporaneidade, os processos tecnológicos, desenvolveram e proporcionaram 

uma maior difusão de saberes culturais, distâncias foram encurtadas com o advento global da 

internet e as inovações científicas proporcionaram a formação de comunidades eqüidistantes 

e, por conseqüente, a troca de experiências, perspectivas de vida e de lazer, entre diferentes 

homens modernos.   

2. A tecnologia educativa 

Há muito as inovações tecnológicas chamam a atenção do homem. Os primeiros a 

utilizá-la foram os primatas, como forma de prolongamento do seu corpo. O simples emprego 

de folhas de árvores para reter água, de galho para prolongar o comprimento do seu braço, são 

provas de que o homem busca sempre as melhores ferramentas para desempenhar suas 

funções com maestria.  

A tecnologia é resultante de um procedimento definido, pela finalidade e a função a 

ser desenvolvida. Toda tecnologia, independentemente da sua natureza, é assimilada de modo 

diferente por culturas diferentes – incluindo modos de ver, de perceber, de valorizar, e de 

usar. Essas características expostas não são definitivas, mas nos serviram como referencial 

para tratarmos da tecnologia e da interação dela com o saber e com a aceitabilidade do saber.  

Atualmente, a sociedade considera necessária a formação de cidadãos críticos, 

participativos, autônomos, defensores da natureza e dominadores das tecnologias. Para tanto 

se faz necessário que a promoção e o preparo do individuo seja eficaz. Segundo Jorge Sierra 

(1999 apud CRUZ PRADO, 1999, p.15), o processo da demanda se dirige, 
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fundamentalmente, a conseguir que as pessoas aprendam a apropriar-se do destino de sua 

própria vida e se transformem e protagonistas sociais.   

Discutir e analisar aspectos da educação é refletir o modo como ela foi edificada e 

vem sendo vivenciada.  

O desenvolvimento da comunicação educativa é muito remoto e aconteceu de modo, 

pode-se dizer, despropositado. Percorrendo caminhos históricos longínquos pode-se verificar 

que com o advento da escrita foi possível comunicar a pessoas ausentes em tempo e espaço 

fatos cotidianos, tornando-as sabedoras de atos. Na Mesopotâmia, no Egito, na Índia, na 

Grécia e em Roma, já existia uma rede de comunicação escrita, por meio de cartas, que 

permitiam um significativo desenvolvimento da correspondência. Segundo Barros (2003 apud 

BARROS, 2003, p.37) inicialmente, as cartas eram registros de problemas e fatos do 

cotidiano pessoal e coletivo. Aos poucos, passaram a transmitir informações científicas que de 

forma intencional ou não se destinaram à instrução e ao conhecimento de algo. 

Todo processo de difusão do saber foi intensificado graças à invenção da imprensa no 

século XV, realizada pelo alemão Johannes Gutenbergi; por meio dela o processo de ensino e 

aprendizagem ganhou uma nova roupagem, os livros puderam então ser impressos de modo a 

propiciar mais conhecimento ao discípulo pesquisador, sendo substituído pelo antigo 

manuscrito restrito ao mestre e é por causa deles que estamos aqui, descrevendo e analisando 

esse tema.  

Dando um salto histórico é possível verificar que no início da década de 1970, surgiu 

na educação um novo conceito, o da ‘educação permanente’ e com ele a necessidade da 

criação de processos capazes de apresentar soluções e responder as necessidades de modo 

eficaz e de acordo com a velocidade em que o desenvolvimento tecnológico determinasse. É 

nesse bojo que são desenvolvidos mecanismos para promoção da educação continuada. De 

maneira semipresencial e mesmo a distância, começam a ganhar impulso e a demarcar uma 

nova ‘era’ no processo de educação. O seu estado inicial dar-se-á por meio de diferentes 

mídias; como cartas, telegramas, fita cassete, pela via radiofônica, esta última na década de 

1920, e principalmente pela TV no final da década de 1940. Enfim, desenvolvem-se uma 

dezena de instrumentos que passam a servir a esse propósito.  

Mais recentemente, com o advento da era digital, a internetii, esses mecanismos 

ganharam novas conotações e seus investimentos superam os anteriores ganhando uma 
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dimensão revolucionária de modo a somarem forças na busca de um só propósito: à educação.  

O desenvolvimento dessas ferramentas promove a abrangência de organismos de formação, 

em especial a educação a distância (EaD).  

Em maio de 2002, foram estipulados indicadores de qualidade para cursos de 

graduação a distância e dentro das preocupações do governo brasileiro está o desafio de 

educar e educar-se a distância. Essas recomendações seguem conforme o Dec. 2.494, de 10 de 

fevereiro de 1998, que regulamenta o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Por essa razão, o Ministério da Educação estabeleceu indicadores de qualidade, seu 

objetivo é orientar alunos, professores, técnicos e gestores de instituições de ensino superior a 

exercer e empenhar-se com qualidade nos seus processos e produtos da educação à distância.  

O princípio fundamental de todo o processo é não realizar a EaD apenas com 

tecnologia ou informação, de modo inovador/experimental, mais, sobretudo fundamentada na 

educação para vida e para o mundo de trabalho do cidadão. 

São dez os itens básicos estipulados para o preparo das instituições em programas de 

graduação à distância (MEC/SED maio 2002 apud FRAGELE FILHO, 2002, p.121): 

1. Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos 
para o ensino superior com um todo e para o curso específico; 

2. Desenho do projeto: a identidade da educação a distância; 
3. Equipe profissional multidisciplinar; 
4. Comunicação/interatividade entre professor e aluno; 
5. Qualidade dos recursos educacionais; 
6. Infra-estrutura de apoio; 
7. Avaliação de qualidade continua e abrangente; 
8. Convênio e parcerias; 
9. Edital e informações sobre o curso de graduação a distância; 
10. Custos de implementação e manutenção da graduação a distância. 

 
Dados recentes vêm mostrando que a educação a distância está passando por um 

processo de crescimento e que o grande desafio é garantir a qualidade da educação.  

Acompanhando a sociedade contemporânea e as possíveis e prováveis mudanças tecnológicas 

a demandar por uma formação continua e de qualidade amplia em espaço propício para 

encurtar distâncias e propiciar a construção do saber em diferentes tempo e espaço 

simultaneamente. 

Dados da Revista Nova Escola (2009)iii apontam que em 2000 treze cursos superiores 

a distância reuniram 1.758 alunos. Em 2008, havia 1.752 cursos de graduação e pós-
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graduaçao lato sensu com 786.718 matriculados, segundo a Associação Brasileira de 

Educação a Distância (ABED). 

Sendo assim, EaD ganha status de agente de formação, de transformação e de 

atualização que pode ser adquirido de modo universalizante, ou não. 

3. Considerações referentes à LDB - aspectos normativos e aplicabilidade 

A lei de diretrizes e bases da educação nacional (9.394/96) iv, no seu artigo 80 

estabelece que “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”. 

Somado a essa lei, é possível ainda anexar o decreto Federal (2.494/98)v que trata a EaD 

como uma modalidade de ensino, o que a coloca no mesmo patamar de igualdade com as 

demais. É importante que se registre que o ensino fundamental não foi contemplado, 

permanecendo no Brasil de modo tradicional, salvo em caso emergencial é que pode ser 

aplicado a distância (LDB, art. 32, §4º). 

 Como perspectiva legal, o ensino a distância proposto não deve ser confundido como 

um modo de ‘apressar’ e ou ‘simplificar’ o saber nem tão pouco como um ‘remendo’ que 

serve tão somente para costurar de modo emergencial uma lacuna educacional. Bem ao 

contrário, nessa modalidade de ensino o processo de aprendizagem perpassa de modo igual à 

educação presencial com toda sua sistemática e cientificidades necessárias a qualificação e ao 

desenvolvimento da autonomia.   

A Constituição Federal de 1988 no seu Art. 205 determina que, 

A educação, [é] direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.vi 

Os mecanismos utilizados para promoção da educação são demasiadamente variados e 

condizentes com o que se pretende alcançar no final da trajetória educativa. A sociedade deste 

modo dita o que se busca em centros de ensino, quer seja a promoção profissional quer seja 

outros objetivos afins.  

Comumente, estamos acostumados a ouvir falar em reformas educacionais.  Em que 

elas consistem?  
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Podemos dizer superficialmente que estão fundamentadas na organização social da 

escola, na forma de aprender e nas relações da escola com a comunidade.  

Nas plataformas políticas podemos notar que o item educação é corriqueiro, e 

absolutamente necessário. Porém, as abordagens empreendidas muitas vezes se concentram 

apenas na reforma estrutural de prédios, na construção de novas unidades de ensino, na 

disponibilidade de recursos humanos e materiais. Essas medidas são absolutamente 

necessárias a boa constituição do ambiente de ensino, porém não representam tudo. A unidade 

de ensino vista deste modo tem como principal foco o bem estar do aluno e a promoção de 

ferramentas básicas auxiliares a sua aprendizagem.  

O conhecimento científico que se pretende instituir ao aluno busca levá-lo a conhecer 

todos os desdobramentos do aprendizado. O ideal para a escola e para o professor é que o 

aluno seja capaz de aprender tudo o que lhe é ensinado.  

Paulo Freire (1996) defende a tese de que ensinar não é transferir conhecimento, mais 

criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E uma forma de 

apaziguar essas diferenças é promover o conhecimento pleno para a vida e trazer as 

discussões do campo teórico para o prático, abrangendo outros setores que envolvam a escola 

e que muitas vezes ultrapassam os limites territoriais dos seus muros, a comunidade que a 

avizinha.  

É surpreendente, portanto, que programas educacionais causem aos alunos 

deficiências educativas por não lhes permitir ter e adquirir responsabilidades e desenvolver a 

autonomia necessária para que aprendam a pensar criticamente e racionalmente sobre o que 

estudam e a expressarem oralmente, de modo a efetivar sua cidadania. 

As tecnologias da comunicação, TIC’s, podem ser utilizadas como instrumentos de 

desenvolvimento da educação. Políticas públicas são desenvolvidas na busca de edificar a 

educação do futuro, cujo prisma é o professor coletivo e o estudante autônomo, num método 

não necessariamente inovador e já adotado pela pedagogia, baseado na valorização da função 

do docente e da individualidade do aluno, aplicado ao ensino autônomo, característica da 

educação a distância.  

Antes de prosseguirmos, porém é importante que se estabeleça a diferença entre as 

terminologias educação e ensino a distância.  
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Segundo Belloni (1999): 

Ensino a distância é o ensino que não implica a presença física do professor 
indicado para ministrá-lo no lugar onde é recebido, ou no qual o professor 
está presente apenas em certas ocasiões ou para determinadas tarefas (Lei 
Francesa, 1971); 

Educação a distância pode ser definida com a família de métodos 
instrucionais nos quais os comportamentos de ensino são executados em 
separados dos comportamentos de aprendizagem, incluído aqueles que numa 
situação presencial seriam desempenhados na presença do aprendente de 
modo que a comunicação entre o professor e o aprendente deve ser facilitada 
por dispositivos impressos, eletrônicos, mecânicos e outros. 

Hoje, as melhores universidades do mundo oferecem EaD, sob diferentes modelos. 

Desse modo é possível entender que o processo não está pronto e acabado ao contrário que 

existe muito a ser moldado incluindo capacitações e porque não dizer experimentações a 

serem realizadas. Um dos pilares da educação, o aprender a aprender é uma constante nesse 

sistema de ensino.  

4. Interiorização  

O processo do aprender é árduo e lento, normalmente dependente de mestres, das 

experiências e das oportunidades que eventualmente possam surgir durante a vida de um 

indivíduo. As gerações mudam, assim como muda a tecnologia e assim como deve mudar a 

educação. Aqui não se questiona simplesmente a troca do ‘velho’ por um novo modelo, mais 

se discuti a possibilidade de adequar a tradição com a inovação.  

 O pressuposto norteador vem de Piaget (1967) e de Vygotsky (1991), que defendem 

que o conhecimento advém das interações entre o homem e o objeto e sua base está em 

garantir a autonomia na construção das abordagens e indagações a serem projetadas, exigindo 

por sua vez um maior compromisso e dedicação do educador e dos outros participantes, de 

maneira que seja estabelecido um novo paradigma na relação professor-aluno, propiciando 

uma maior coletividade e colaboração constantes entre os pares no desempenho do trabalho e 

na construção e somação do aprendizado, construído pelo aluno. Em outras palavras, a 

exigência é de que o professor deixe de ser o provedor de informações e que o aluno por meio 

da separação física e por meio da utilização da tecnologia possa criar um modelo de 

aprendizado autônomo e personalizado. Isso tudo, porém, só exige educadores, gestores e 

alunos preparados, intelectual e emocionalmente.  
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Na busca por entender como se dá o processo de identificação de alunos que cursam 

graduações na modalidade EaD, ofertadas pelo Centro de Educação Superior a Distância, da 

Universidade Aberta do Brasil, junto a Universidade Federal de Sergipe, CESAD/UAB/UFS, 

realizamos entrevistas por amostragem, no período de 30 de novembro de 2009 a 27 de 

janeiro de 2010vii, a alunos, tutores e comunidade circunvizinha do pólo EaD Lagarto/Colônia 

13. Esses dados nos permitiram mapear como alunos daquele pólo, dos cursos de Licenciatura 

em História, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Química e Licenciatura em 

Biologia, entendem e utilizam dessa modalidade de ensino/aprendizagem, bem como o modo 

pelo qual a comunidade abarca a instituição fomentadora e propulsora do saber, entendendo 

assim a função que o tutor desempenha dentro desse contexto.  

4.1. Alunos  

Dos vinte e três alunos entrevistos, 75%, era do sexo feminino, com idade entre 25 e 

36 anos; os do sexo masculino, os 25% restantes, possuíam idades entre 18 e 25 anos, sendo 

todos estudantes do primeiro período dos seus respectivos cursos. Inicialmente, indagamos a 

motivação pela opção destes pelo ensino a distância, e podemos observar que suas análises 

iniciais estavam fundamentadas na ‘facilidade’ do curso, no desejo de possuir a formação 

superior e na possibilidade de associar ensino e trabalho.  As expectativas desses alunos estão 

fundamentadas na possibilidade de ascensão social e mesmo na realização de sonhos “ser uma 

pessoa formada é um sonho, antes de me aposentar, pois já estou no final de carreira, mas não 

me conformo em só ter o magistério”, relata um dos entrevistados.  

Ainda como expectativas estes alunos apontam o desejo de concluir e seguir 

estudando, não parar somente nesta graduação e apontam grandes desafios a serem superados 

durante todo esse percurso “depois que começou está muito complicado, pois onde moro não 

tem internet”. 

Ao auto-estudo eles disponibilizam em média de 6 horas por semana e afirmam que 

conseguem administrar bem o tempo. Suas maiores angústias, são referentes às dúvidas e às 

dificuldades de formular questões e abordá-las junto aos seus tutores não presenciais, pois 

quando são respondidos muitas vezes já adiantaram o conteúdo e até perderam o foco inicial 

da questão, como se pode observar na fala de um deles “mando e-mail para os tutores, mesmo 

assim ainda fico sem entender muito bem, (...) leio outros livros para tentar entender, quando 

não consigo e se não encontrar um colega que me ajude passo em frente e aquela dúvida fica 

na mesma”.  
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Quando questionados se a partir da sua experiência com o curso a distância, ainda 

prestariam vestibular na modalidade, na sua unanimidade afirmam que sim. Em uma das 

respostas um aluno disse que “quem tem vontade de conseguir alguma coisa na vida tem que 

lutar e não perecer e, além disso, eu estudo a hora que posso”. 

No processo de identificação enquanto acadêmicos de nível superior e parte integrante 

da UFS suas opiniões são as mais diversas; ora, defendem que sentem se integrantes. Eles 

afirmam: “nós estudamos ainda mais, pois nossa média de aprovação é sete pontos, enquanto 

os presenciais têm média de cinco pontos. Somos vitoriosos!”. Na opinião de um deles “não 

somos respeitados, é porque não estou na UFS todos os dias, mas estudo da mesma forma que 

os que estão lá”. E identificamos aqueles que oscilam em se reconhecer como acadêmicos “às 

vezes acredito, outras não que cheguei à Universidade pela Federal. Para mim é um sonho”. 

O estudo/aprendizado é o ponto central da questão, quanto se reflete sobre o ensino 

EaD e o presencial. No “presencial você tem explicação, tem com quem tirar dúvidas na hora, 

uma coisa é você ter um professor para ti chamar atenção e outra é você estudar só e tirar as 

dúvidas sozinhos. Quem não é organizado não se dá bem”. Mesmo com as dificuldades 

acreditam que há preconceito quanto à modalidade de ensino “parte dos próprios alunos 

presenciais e da própria sociedade”, mas defendem que “a cada tempo surge novos métodos 

de ensino aprendizado” e que terão acesso ao mercado de trabalho sem distinção.  

4.2. Comunidade  

Antes, porém, de apontarmos o modo como a comunidade entende a academia, cabe-

nos fazer uma breve análise. Charlot (2007), ao falar sobre a conexão entre universidade e 

comunidades populares, supõe que a universidade não é apenas um instrumento de 

democratização individual, ao acolher alguns jovens pobres das escolas públicas, mais sim, 

contribui para uma democratização social, coletiva. Aponta que não se trata apenas de ligar 

somente universidade e estudantes do povo, mas também universidade e as próprias 

comunidades.  

Charlot continua, 

O saber científico, técnico e, de modo mais amplo, o saber considerado 
universitário não permanece trancado nos laboratórios e nas universidades, 
ele permeia os objetos, as práticas, os comportamentos, os discursos da vida 
cotidiana; nesta, porém, ele não existe na sua forma originaria, mas sob 
outras formas, funcionando em outras lógicas. CHARLOT (2007).  
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Um questionário semelhante foi aplicado à comunidade e aos tutores. Na comunidade 

entrevistamos dezessete pessoas de ambos os sexos com idades que variam de 18 a 55 anos.  

Quando questionados sobre o que elas entendem por ensino a distância, foram 

recebidas respostas como: “é uma forma de ajudar quem mora longe das escolas e 

universidades a estudar é um curso rápido e fácil” e “é um projetoviii que trouxe esperança a 

algumas pessoas que possuem família e crianças de colo que às vezes tem vontade de estudar 

só que tem muita dificuldade por causa das viagens todos os dias a Aracaju e a outras 

cidades”.  

Quanto às vantagens de ter um pólo universitário na sua cidade, um deles afirmou; 

“como eu não estudo lá, não vejo diferença, as pessoas às vezes comentam que pode trazer 

desenvolvimento mais não enxergo, eles se juntam na ‘escola’ e fazem suas tarefas e se 

formam”; outro, “como o pólo é da ‘Federal’ é muito importante e mostra que o governo tá 

preocupado em trazer estudo para quem não tem isso é um sonho realizado e espero que 

novas turmas se formem e quem sabe um dia eu ou meus filhos possam fazer parte da 

universidade”.  

Quais cursos são mais propícios a atender as necessidades da comunidade? Duas 

respostas chamaram a nossa atenção “A UFS lançou cursos para formação de professores, 

esses ajudam muito a comunidade, porque tem professor que trabalha muito e há muitos anos 

e que não tem tempo de viajar todos os dias, só que tudo sem o envolvimento da comunidade 

no processo”, outro disse “como a Colônia 13 é uma terra de agricultura, acredito que devia 

ter ao menos um curso que tratasse do assunto, isso sim ajudaria muito ao povo, não só agora 

mais principalmente no futuro quanto estivem formados”.  

O ensino/aprendizado de um aluno que vai a universidade todos os dias e daquele que 

a freqüenta uma vez por semana é suficiente para formar o profissional? “Acredito que não. 

Mesmo indo todos os dias têm alunos que não conseguem acompanhar as disciplinas e por 

isso reprovam e às vezes passam sem ter aprendido bem o assunto, imagine então como um 

aluno que vai uma vez por semana estudar e que às vezes mal tem tempo ou ânimo de estudar 

sozinho pode aprender bem os assuntos” foi a resposta de um entrevisto. A de um outro foi, 

“tem cursos que é possível estudar sozinho outros não tem como, por exemplo tem certos 

cálculos que perguntar a um professor no computador deve ser impossível, pois a pessoa tem 

que saber muito de informática para escrever o que quer perguntar só isso já é uma barreira 
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muito grande e acredito que para não passar vergonha nem fazem as perguntas, porém tem 

cursos que tanto faz”.  

O que se espera de um aluno que venha se formar no pólo Lagarto/Colônia 13?  Um 

dos entrevistados respondeu: “Que tenha o mesmo preparo de um aluno que se forma em 

outros lugares, o interior não oferece ensino de má qualidade, e quem trouxe esse curso foi a 

Universidade Federal, então tem qualidade”; outro comentou, “Que eles não se formem e 

passem a trabalhar longe da nossa necessidade; sei que se todos se formarem talvez não 

tenham vagas de emprego para todo mundo aqui, e tem também alunos de outras cidades que 

estudam aqui,  mas espero que eles dêem prioridade a nossa cidade e que façam por merecer a 

oportunidade que estão tendo, de estudar fazendo seus horários e sem precisar viajar para 

cidades vizinhas como Aracaju, Itabaiana, Estância e mesmo o centro de Lagarto”. 

4.3. Tutor  

Na EaD o professor assume nova roupagem, um novo papel, o de tutor. Mais afinal 

quem é esse profissional? Quais suas competências e habilidades?  

 Para ser tutor é preciso obedecer a um perfil, ter nível superior. O Manual do Tutor, do 

CESAD - UFS (2010)ix Buscando esclarecer o significado do tutor buscou junto ao dicionário 

a palavra tutor e encontrou as seguintes definições, jurídica: indivíduo que exerce uma tutela 

(tb. dita tutoria) e, por conseqüência da extensão de sentido, aquele que ampara, protege, 

defende, é guardião, mas também quem ou o que supervisiona, dirige, governa.  

Segundo Struchiner, 

 “o tutor nesta nova modalidade aparece como uma figura desvinculada do 
modelo tradicional e que no modo de pensar sob o âmbito do construtivismo, 
tenha um novo perfil seria um potencializador, que no processo do EaD 
atuaria como mediador, utilizando todos os espaços como forma de objetivar 
a participação coletiva, a independência, possibilitando a plena ação dos 
sujeitos no processo ensino-aprendizagem” Struchiner (1998). 

O tutor do EaD possui atribuições necessárias ao bom funcionamento do seu trabalho, 

deve seguir o planejamento estabelecido pelo professor da disciplina e promover um ambiente 

para que os alunos não percam o foco das atividades propostas; motivar o aluno a superar 

dificuldades; promover a participação do aluno durante todas as atividades do curso, 

sobretudo nas orientações on-line; orientar o aluno naquilo que estiver ao seu alcance. 

(Manual do Tutor Presencial, 2010). 
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Distribuídos entre tutores presenciais e a distância, tentamos entender como eles se 

preparam e buscam fazer com que os alunos atinjam a sua finalidade, a formação superior.  

Indagamos sobre o conhecimento prévio em educação a distância, o que sabiam sobre 

e como desenvolver as suas funções. “Fui formado no ensino tradicional, o presencial, a EaD 

para mim é uma novidade, um sistema que todas as regras não estão prontas, é um processo 

que se constrói a cada dia, por meio das experiências, leituras e das capacitações”; “o ensino 

presencial faz parte da minha formação, porém sempre me interessei em assistir programas 

como o Telecurso, a e fazer leituras de atualização e sem querer estava utilizando recursos do 

ensino a distância, mais não tinha muito conhecimento da área, a prática e as capacitações nos 

ajudam muito a entender as ferramentas que dispomos o conhecimento temos, só precisamos 

aplicá-los de maneira adequada a nova metodologia”.  

O que é ser um tutor num curso de graduação? “É ser alguém que para o aluno 

representa a Universidade e com quem ele tem um contato direto para resolver situações de 

dúvidas de conteúdos e também para questionar alguns pontos nos quais nem sempre estão 

sobre a responsabilidade do tutor”; outro diz: “tutor muitas vezes é visto como uma peça que 

está ali no jogo e que pode ser eventualmente utilizado, pois nem sempre é consultado quanto 

as suas necessidades”. 

A interiorização dos pólos promoveu a democratização do saber, como os alunos se 

apresentam diante desta oportunidade de realizar a formação superior pela Universidade 

Federal de Sergipe? Um deles respondeu: “Alguns alunos vêm essa oportunidade como o 

elemento que estava faltando para ingressar no ensino superior, acreditam que prestar 

vestibular para o EaD é mais fácil que para o presencial, devido à concorrência e que o ensino 

por ser a distância é bem mais simples e fácil”; outro comentou “Outros alunos entendem que 

a interiorização trouxe oportunidades e desenvolvimento a sua cidade, e que desperta na 

comunidade o desejo de chegar aos bancos universitários, porém apontam que fazer uma 

primeira graduação a distância não é nada fácil, como imaginaram inicialmente, pois ela traz 

uma falsa liberdade e promove um comodismo que atrapalha o desenvolvimento, é necessária 

grande dedicação e organização”.  

 Pela experiência adquirida em geral, existe algum tipo de preconceito quanto à 

modalidade de ensino e o que deve melhorar no desempenho dos tutores? “Infelizmente sim. 

Tudo o que é novo causa espanto e mesmo receio, o ensino a distância é por quem não o 
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conhece, visto como fácil, que só pode e é feito pela internet, que é coisa de jovem, que as 

avaliações só são de marcar X, enfim, que o diploma é rápido e fácil”; “os alunos são muito 

carentes,... precisam de mais apoio”.  

5. Considerações finais 

A educação a distância é organizada por elementos característicos que têm funções 

diferentes do ensino tradicional, o professor é tutor de ensino, o aluno é autônomo, o sistema 

de comunicação é diversificado e a estrutura de organização e funcionamento está interligada.  

O tutor que desenvolve a atividade de acompanhar o aluno nas disciplinas, na maioria 

das vezes teve sua escolaridade desenvolvida apenas no ensino tradicional, e precisa 

desenvolver habilidades necessárias a sua práxis pedagógica, como as de utilizar os recursos 

tecnológicos diversificados, entender a metodologia e a filosofia da EaD.  

O aluno de cursos a distância muitas vezes já trabalha e seus horários não lhe 

permitiam cursar o ensino tradicional; outros precisam de atualização para o bom desempenho 

da sua prática profissional e outros ainda estão distantes de instituições formadoras que 

possuem tradição e qualidade.  

A sociedade e os órgãos competentes legitimam e referendam as instituições de ensino 

que correspondem aos seus anseios e a comunidade expressa valores e valida na memória as 

experiências adquiridas e renovadas.  

Durkheim (1970) defende que a educação desempenha uma importante tarefa na 

conformação dos indivíduos à sociedade em que vivem, a ponto de, após algum tempo, as 

regras estarem internalizadas e transformadas em hábitos.  

Há muito a que ser feito no processo de aperfeiçoamento, investimento e qualificação 

profissional, mesmo dentro dos ambientes acadêmicos é possível notar resistência a 

modalidade esse é um desafio a ser encarado e vencido paulatinamente, dia após dia e que só 

no convívio comunitário é que pode ser internalizado e vivenciado de modo pleno e irrestrito.  

 

                                                           
i João Gutenberg, ou Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (Mogúncia, c. década de 1390 - 3 de 
Fevereiro de 1468) foi um inventor e gráfico alemão anthony que introduziu a forma moderna de impressão de 
livros, que possibilitou a divulgação e cópia muito mais rápida de livros e jornais. Sua invenção do tipo 
mecânico móvel para impressão começou a Revolução da Imprensa e é amplamente considerado o evento mais 
importante do período moderno.[1] Teve um papel fundamental no desenvolvimento da Renascença, Reforma e 
na Revolução Científica e lançou as bases materiais para a moderna economia baseada no conhecimento e a 
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disseminação da aprendizagem em massa. Disponível em < http://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg>. 
Acesso em: 09 de maio de 2010, às 16:50h. 

ii É importante que se saiba também que o WWW (Word Wide Web) é a Rede de Abrangência Mundial, a 
Internet, que foi criada em 1969, porém só ganhou notoriedade na última década do século XX, quando foi 
aberta para uso comercial. 

iii Revista de circulação nacional, aberta ao público que trouxe em sua edição Nº 227 de novembro de 2009, 
como matéria de capa o tema “A educação à distância mitos e realidades”, mostrando o crescimento da EaD e 
destacando algumas dúvidas existentes.  

iv BRASIL. Lei Federal n º 9.394 de 29 de novembro de 1996. Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Brasília, DF: MEC, 1997. 

v Decreto 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, publicado no DOU de 11 de fevereiro de 1998, regulamenta o artigo 
80 da LDB (Lei 9.394/96). 

vi Determinação observada no capítulo III da Educação, da cultural e do desporto, seção I da educação. 
Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Em 01 de maio 
de 2010, as 11:28. 

vii Entrevistamos pessoas de ambos os sexos no Pólo Povoado Colonia13 e no centro administrativo da cidade 
em Lagarto/SE, no período de 30 de novembro de 2009 a 27 de janeiro de 2010. As entrevistas foram realizadas 
por meio de material impresso questionários, in loco, e por meio de questionamentos on-line, para tal 
ressaltamos que seria preservada a identidade das mesmas, buscando promover uma fidedigna expressão do que 
entendem. Promovemos também dentro desse período discussão on-line, bate papo por meio do MSN e as 
consideramos neste trabalho. A entrevista no interior do Pólo de Educação a Distância Colônia 13 / UFS, foi 
solicitada por meio de Oficio Circular nº 043/2009, advindo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Curso 
de Pós-Graduação Lato Sensu Escola e Comunidade, em 27 de novembro de 2009. 

viii A educação a distância no Brasil obteve grande impulso na década de 1990 graças às inovações tecnológicas 
da comunicação e informação e da expansão do ensino superior. É importante que se esclareça, que a EaD, não é 
um projeto, é uma modalidade de ensino referendada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB 
(9.394/96), que estabelece um quadro normativo, ainda em construção.  

ix Centro de Educação Superior a Distância – Universidade Federal de Sergipe.  
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