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Resumo

Estamos vivendo atualmente aceleradas mudanças em vários setores da sociedade, principalmente em
relação às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). As TICs são de extrema importância para a
educação, pois elas têm uma função mediadora quando formulam proposições para serem aplicadas no
processo ensino-aprendizagem. Este trabalho tem por objetivo discutir a importância da tutoria na EaD e
como os tutores a distância, especificadamente os tutores do curso de História Licenciatura do Centro de
Educação Superior a Distância da Universidade Federal de Sergipe (CESAD/UFS) enxerga essa modalidade de
ensino e sua importância enquanto tutor para o processo de aprendizagem do aluno. A metodologia utilizada
foi a aplicação de um questionário a 10 tutores a distância, trazendo questões como a qualidade do material
didático oferecido pelo CESAD ao aluno; quais as ferramentas usadas no processo de tutoria; quais as razões
que levaram os tutores a estarem atuando na EaD; os aspectos da tutoria que precisam ser melhorados. Com
essa pesquisa conclui que deveria haver por parte do CESAD um planejamento mais eficaz de metodologia.
Deve também proporcionar uma valorização dos tutores com cursos de capacitação e melhores salários para
os mesmos.

Palavras- chave: Educação a Distância; Tutores, Ensino e aprendizagem.

Resumen

Actualmente estamos viviendo cambios acelerados en muchos sectores de la sociedad, en especial los
relacionados con las Tecnologías de la Comunicación ( TIC) de la Información y . Las TIC son muy
importantes para la educación , porque tienen un papel mediador en la formulación de propuestas que deben
aplicarse en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Este trabajo tiene como objetivo analizar la importancia
de la tutoría en educación a distancia y cómo los tutores a distancia , tutores específicamente Curso de
Historia del Centro de Graduados de Educación Superior a Distancia de la Universidad Federal de Sergipe (
CESAD / UFS ) considera que este tipo de educación y su importancia como tutor para el proceso de
aprendizaje de los estudiantes . La metodología utilizada fue un cuestionario a 10 tutores a distancia , con lo
que temas como la calidad de los cursos ofrecidos por CESAD estudiante, cuáles son las herramientas que se
utilizan en el proceso de tutoría , ¿cuáles son las razones por las que los tutores están trabajando en la DE ,
los aspectos de la tutoría que necesitan ser mejoradas . Con esta investigación llega a la conclusión de que
debe haber por la metodología de planificación más eficaz CESAD . También debe proporcionar una
apreciación de los tutores con los cursos de capacitación y mejores salarios para ellos.

Palabras clave: educación a distancia, tutores, enseñanza y aprendizaje.

Introdução
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Estamos vivendo atualmente aceleradas mudanças em vários setores da sociedade, principalmente em
relação às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Vivemos em uma sociedade informacional, na
qual os saberes são transitórios, logo, estamos sempre aprendendo e construindo novos conhecimentos.

As TICs são de extrema importância para a educação, pois elas têm uma função mediadora quando formulam
proposições para serem aplicadas no processo ensino-aprendizagem. Logo, quando não é utilizada
considerando apenas numa perspectiva instrumental. Para LÉVI (1999, p.32) “as tecnologias digitais surgiram
como a infra-estrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de
transação, mas também como um novo mercado da informação e do conhecimento”.

Diante do crescimento dos modernos meios de comunicação como o rádio, a teleconferência, internet etc.
Aumentou muito a procura pelo ensino da modalidade a Distância.

A EaD é uma modalidade de ensino que vem se desenvolvendo consideravelmente e
o avanço das tecnologias da informação e comunicação têm proporcionado uma
revolução na forma de comunicação humana, ampliando as possibilidades de uso
dessas tecnologias no processo de educação ( FONSECA, 2006 p.151).

A Educação a Distância no Brasil teve sua menção oficial a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996, depois dela houve a publicação de várias portarias e decretos, buscando oferecer um maior
esclarecimento acerca dessa modalidade de ensino.

A Educação a Distância (EaD) é caracterizada pela separação do professor e aluno do
contexto espaço/tempo, principais atores nesta modalidade de ensino e de
aprendizagem, fato que a distingue do ensino presencial, como também, pela
comunicação entre os sujeitos ser mediada por tecnologias de comunicação digital
que permitem uma maior interatividade e reduzem a sensação de distância,
promovendo um “contato” quase real, cada vez mais virtualizado pelo potencial das
tecnologias digitais ( SANTOS, 2012, p.23).

Esse modelo de educação é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional, ou seja, há uma
intermediação entre professor e aluno, isso graças aos modernos meios de comunicação, principalmente da
internet. A EaD utiliza tecnologia de comunicação digital capaz de atender a um público amplo, heterogêneo e
geograficamente disperso.

Sendo assim, pode-se também proporcionar flexibilidade e liberdade para a aprendizagem dos sujeitos
através de cenários compostos por recursos e conteúdos digitais, redes sociais e dispositivos eletrônicos
móveis. Desta forma, há uma redução das interações presenciais entre professores e alunos.

A Educação olinne deve promover a democratização da informação, da comunicação
e da aprendizagem entre indivíduos geograficamente dispersos utilizando
videoconferência, conferência Web e especialmente ambientes virtuais para auxiliar
nos processos Educacionais a Distância (SANTOS, 2012, p.40).

Em 2005 foi criada a Universidade Aberta do Brasil (UAB), com o objetivo de democratizar, expandir e
interiorizar a oferta de ensino superior público e gratuito no país. É importante frisar que a missão principal
da UAB é colaborar com o processo de formação inicial e continuada de professores para a educação básica. A
UAB tem como meta para 2013, ampliar sua rede de cooperação para alcançar a totalidade das Instituições
Públicas de Ensino Superior ( IPES) e atender a 800 mil alunos/ano[1].

Por outro lado, a educação a distância na Universidade Federal de Sergipe (UFS) começa a partir de 2006 com
a criação do Centro de Educação Superior a Distância (CESAD), em convênio com o Governo do Estado de
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Sergipe foram criados campi em alguns municípios sergipanos. A UFS vem assumindo uma política de
democratização do acesso ao ensino superior.
O CESAD conta hoje com 13 polos distribuídos pelos diversos municípios do Estado e oferecendo diversos
cursos de licenciaturas, como: História, Letras, Química, Matemática, Física, Biologia, Geografia e também o
curso de Administração bacharelado este no campos de São Cristóvão.

O primeiro vestibular para os cursos da UAB/UFS aconteceu no ano de 2007, no qual ingressaram cerca de
2000 alunos distribuídos pelos diversos polos e licenciaturas. Atualmente o CESAD tem 2.996 alunos de
história matriculados no período 2013/2, 47 tutores a distância do curso de história e são cerca de 65 alunos
para cada tutor[2].

Esse trabalho tem como objetivo discutir a importância da tutoria na EaD e como os tutores a distância,
especificadamente os tutores do curso de História Licenciatura do CESAD/UFS enxerga essa modalidade de
ensino e sua importância enquanto tutor, para o processo de aprendizagem do aluno.

Este trabalho está dividido da seguinte forma: Introdução Traz uma breve contextualização da EaD no Brasil e
na UFS; a 2ª denominada: A importância do tutor para a educação a distância aborda-se a função do tutor na
aprendizagem do aluno e como dá-se-à essa mediação entre ambos. Na seção Procedimentos Metodológicos
descreve-se como e onde se desenvolveu a pesquisa. Discussão dos Resultados; são analisados e comentados
os dados coletados tanto numa perspectiva qualitativa quanto quantitativa, em seguida são apresentadas as
considerações finais acerca da pesquisa realizada. Ao final as referências bibliográficas.

A Importância da Tutoria para a Educação a Distância: modelo de tutoria adotado pelo CESAD/
UFS.

Para atender as exigências da contemporaneidade a educação é obrigada a se reformula e incorporar novos
conceitos, novos instrumentos e metodologia. Nesse novo contexto que a EaD esta inserida são atribuídas
novas funções ao professor, agora chamado de tutor. O tutor tem um papel importante de ajudar o estudante
a superar obstáculos, organizar sua aprendizagem e conquistar autonomia.

O professor na EaD assume uma nova atitude. Embora vez por outra, ainda
desempenhe o papel de especialista que possui conhecimentos ou experiência a
comunicar, no mais das vezes desempenhará o papel de orientador das atividades do
aluno, de consultor, de facilitador da aprendizagem, de alguém que pode colaborar
para dinamizar a aprendizagem do aluno, desempenhará o papel de quem trabalhar
em equipe, junto com o aluno, buscando os mesmos objetivos, numa palavra,
desenvolverá o papel de mediação pedagógica (MASETTO, 2008, p.142).

Portanto é de suma Importância o papel do tutor para a educação a Distância, para a aprendizagem do aluno.
Para MASETTO (2008) o tutor é um mediador desse processo de ensino e aprendizagem, pois se coloca como
um facilitador, incentivador e motivador da aprendizagem, transformando-se em uma ponte entre o aprendiz
e sua aprendizagem.

A presença mediadora dos educadores, dos professores, dos tutores, no ato de
aprender, que se dinamiza pela própria natureza dos objetos do conhecimento e dos
sujeitos aprendentes (estudantes e professores), transversalisados pela dúvida, pela
incompletude, pela mutação (SOEIRA, 2013, p.56).

É Importante frisar que cada Universidade, a depender do modelo de EaD que implante, vai redefinir as
funções do professor de acordo com a metodologia de educação a distância que assuma que pode ser do tipo
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semi-presencial ou totalmente a distância.

. A partir desse momento será abordado o modelo de EaD adotado pelo Centro de Educação Superior a
Distância da Universidade Federal de Sergipe ( CESAD/UFS). A metodologia adotada pelo CESAD é
semi-presencial, ou seja, 80% das aulas são a distância e 20% presencial. Composta por uma equipe
interdisciplinar com Coordenadores de curso, de disciplinas, coordenador de tutoria, tutor a distância e tutor
presencial.

Os coordenadores de disciplinas têm a função de planejamento e elaboração de todo material didático do
curso, das atividades e das avaliações, participa da capacitação dos tutores. Os coordenadores de tutoria são
aqueles que vão coordenar as ações dos tutores orientando suas atividades, apoiando nas soluções dos
problemas que se apresentam, servindo de elo entre o Coordenador do Curso, o Coordenador de Disciplina e
os Tutores. O tutor presencial do CESAD não precisa ter formação especifica para atuarem como tutor, basta
apenas ter uma graduação em qualquer área, mas é preciso saber usar muito bem as TIC´s. A função do
tutor presencial é ficar no polo auxiliando o aluno no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Através do
AVA, o aluno interage com tutores presenciais e a distância, professores e outros alunos, por meio de
diversos recursos, tais como: chats, fóruns de discussões, notícias e avisos, vídeo-aulas e o envio e
recebimento de e-mails. Ou seja, o aluno que tiver dúvidas de como usar essas ferramentas, o tutor
presencial o ajudará. Ele tem um contato direto com o aluno, porém não tira dúvidas relacionadas aos
conteúdos, isso fica a cargo do tutor a distância. O tutor presencial tem uma carga horária de 20 h semanais,
estando no polo de apoio presencial 4h por dia. Os tutores presenciais participam dos encontros obrigatórios,
tais como: as avaliações presenciais; aulas práticas em laboratórios.

Já o tutor a distância do CESAD tem formação especifica para atuarem na disciplina que ministra. A carga
horária do tutor a distância é distribuída em várias atividades: 5 horas por semana no laboratório de
informática do CESAD, onde ocorre o plantão para os alunos; 5 horas olinne no AVA em horário
pré-estabelecidos que pode ser de qualquer computador desde que os alunos tenham conhecimento deste
horário; 5h para reuniões quinzenais com os coordenadores de disciplinas e 5 horas para correções das
atividades presenciais (AP).

Os tutores são profissionais que atuam auxiliando os alunos nas mais diversas
situações. É função do tutor solucionar dúvidas dos alunos; corrigir provas ( AD e
AP); motivar os estudantes; intermediar o diálogo entre professor/coordenador da
disciplina e alunos entre outros papeis secundários. É de responsabilidade do tutor
presencial auxiliar no acesso a plataforma ( SILVA, 2013, p126).

Como vimos o Tutor a distância tem um papel de suma importância para a aprendizagem do aluno, pois
busca envolvê-lo com o desafio de aprender, estabelecendo uma relação de colaboração entre educando e
educador, incentivando sempre a participação ativa do aluno. Logo, esse é o desafio da EaD: formar sujeito
ativos, pensantes, autônomos, críticos diante das problemáticas existente na nossa sociedade.

Santos (2012) afirma que é interessante incentivar a interação entre os sujeitos do processo de ensino e
aprendizagem.

A participação do aprendiz em atividades síncronas e assíncrona como: fórum, bate
papo, chat, páginas web e link. É muito comum nas instituições mais experientes
com a Educação Online, pois fortalece a arquitetura pedagógica do ambiente virtual.
Também favorece a motivação dos sujeitos cognoscentes na interação com as
interfaces educacionais do ambiente virtual, contribuindo com a inclusão digital e
apropriação das tecnologias digitais em rede desses estudantes de Educação Online
(SANTOS, 2012, p.128).
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Como vimos é de fundamental importância as instituições de EaD utilizarem os fóruns, chat, link... Logo, são
ferramentas indispensáveis na aprendizagem e motivação dos alunos. Além de proporcionar uma interação e
inclusão desses estudantes no ambiente virtual de aprendizagem, contribuindo dessa forma para incluí-los
nesse universo das novas Tecnologias da Informação e Comunicação.

Portanto, para Fonseca (2006) obter êxito nessa modalidade de ensino não só o aluno precisa desenvolver
novas competências e habilidades, mais também é requerido um novo perfil do professor (tutor), este deve
ter competências gerenciais, tecnológicas e pedagógicas (ação fundamentada em teorias e práticas
educacionais). Precisa-se de um professor com múltiplas habilidades, com capacidades de adequar os
conteúdos de forma interativa e adaptar o uso das diversas ferramentas oferecidas de acordo com suas
estratégicas pedagógicas.

Procedimentos Metodológicos

Este trabalho desenvolveu-se através de uma pesquisa de cunho qualitativa e quantitativa com o objetivo de
fazer uma análise dos dados coletados a partir das seguintes categorias: a metodologia de ensino na EaD; a
tutoria online; os recursos digitais utilizados na EaD.

Essa pesquisa desenvolveu-se com tutores a distância do curso de História Licenciatura da Universidade
Federal de Sergipe. Para a coleta dos dados foi aplicado um questionário a 10 tutores. O questionário possuía
treze questões, sendo sete questões abertas e seis fechadas.

O questionário da pesquisa foi enviado por E-mail para 40 tutores, considerando-se a facilidade de obtenção
dos dados. No E-mail encaminhado aos tutores, contava de uma carta de apresentação com o tema da
pesquisa e explicando a importância das respostas deles. Vale destacar que dos 40 tutores que foi enviando o
E-mail apenas 1O responderam o questionário.

O instrumento de coleta foi dividido em duas seções: a 1ª identificação do tutor, como sexo, idade, formação,
há quanto tempo atua na área; se fez curso para exercer a tutoria. A 2ª seção abordar a importância do tutor
para o processo de ensino/aprendizagem do aluno da EaD, trazendo questões como: o modo de avaliação
adotado pelo CESAD se essa avaliação realmente serve como meio para diagnosticar a aprendizagem do
aluno; se o aluno procura o tutor para tirar dúvidas; qual a opinião dos tutores acerca do material impresso e
On line disponível no AVA para os alunos; quais as ferramentas que usa no processo de tutoria dentre outras
questões.

Discussão dos Resultados

Os dados aqui analisados é resultado de um questionário aplicado a 10 tutores a distância do curso de história
da UFS. O questionário tinha 13 questões, no qual abordava a formação dos tutores; se fizeram cursos
específicos para atuarem como tutores; exerce outra atividade além da tutoria; qual a opinião dos tutores
acerca do modo de avaliação adotado pelo CESAD; qual a opinião acerca do material didático impresso e
olinne disponível para os alunos. Qual a razão por eles estarem atuando como tutores; que ferramentas usam
na tutoria, dentre outras questões. A primeira parte da análise está centrada no perfil dos tutores, já a
segunda está focada na ação deles no processo de ensino-aprendizagem. É importante ressaltar que não há
generalizações dos resultados, uma vez que eles têm a sua validade dentro de um contexto específico.

Entre os alunos participante da pesquisa três são mulheres e sete homens; cinco desses tutores têm de 26 a
30 anos, quatro têm de 36 a 40 anos e apenas um tem mais de quarenta anos. Todos os tutores tem
formação com pós–graduação, sendo oito com especialização e dois com mestrado.

Em relação ao tempo que estão atuando como tutor, três desses tutores responderam há apenas 1 ano, seis
tutores estão de 2 a 5 anos e apenas um tem de 6 a 8 anos.

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_importancia_da_tutoria_na_ead_percepcoes_dos_tutores_do_curso_d.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Na questão relacionada a cursos específicos para atuarem como tutores, sete tutores disseram que não
fizeram nenhum tipo de curso, que nenhum curso foi oferecido pelo CESAD. Apenas três tutores fizeram
cursos na área de EaD, tais como: Especialização em educação a distância; introdução a tutoria a distância;
cursos livres como a ANATED, cursos abertos. Esses cursos que esses tutores fizeram foram privados, ou
seja, foram pagos pelo próprio tutor. Como vimos a universidade, o CESAD não oferece capacitação para
esses tutores, caso algum tutor queria essa capacitação tem que fazer em uma instituição privada.

Em relação a exercer outra atividade além da tutoria, todos os tutores responderam que tem outra atividade
além da tutoria, sendo cinco tutores que estão lecionados no ensino médio e superior, destacando que a
atuação desses tutores ocorre em instituição privada. Dois ministram aulas na educação básica na rede
privada e três ensinam na rede pública no ensino fundamental e médio. É bom frisar a importância da
valorização do trabalho dos tutores para que eles possam trabalhar com mais entusiasmo e dedicação.

Para Silva (2013, p.126) “a baixa remuneração aliada à falta de vínculo firmado entre as partes, CESAD e
tutores, são geradoras de uma elevada rotatividade dos tutores o que acaba dificultando o estabelecimento de
uma relação tutor/aluno mais estreita e eficaz”.

Com relação à questão da avaliação, adotado pelo CESAD, foi perguntado aos tutores se esta serve como
meio para diagnosticar as dificuldades e aprendizagens dos alunos. Seis tutores responderam que sim; três
disseram que não e um disse que tem pontos positivos e negativos. Abaixo está a justificativa do tutor A que
respondeu não.

“Não por que o Cesad mantêm a mesma lógica do ensino presencial e limita a
avaliação para o momento presencial, apesar de ter as AD1 e AD2 – que são a
distância. Na avaliação presencial você não tem como avaliar construção do
conhecimento. Simplesmente o aluno pode “colar”. Nas avaliações a distância
identificamos vários alunos que praticam o “CTRL+C/CTRL+V” mas, nesses casos
podemos intervir. Deveriam privilegiar também Fóruns, Chats e acesso à Plataforma.
Existem alunos que NUNCA acessaram a Plataforma mas fazem a avaliação
presencial”.

O tutor B respondeu sim e dá a justificativa para a resposta:

“ Sim. Por que, embora não possamos observar o desempenho de uma apresentação
oral, por exemplo, podemos perceber a qualidade da escrita do aluno. Através dela,
é possível diagnosticar os conhecimentos adquiridos sobre a disciplina em curso,
bem como os erros de português, que inclusive são muitos.”

A avaliação das atividades da EaD/CESAD acontece da seguinte forma: são duas atividades a distância ( AD1
e AD2) e duas presenciais ( AP1 e AP2). As atividades a distância são enviadas pelo AVA e valem de 0,0 a 2,0
pontos, já as presenciais são feitas no local do polo de apoio presencial e valem de 0,0 a 8,0. Essas avaliações
acontecem durante um período letivo. A média para o aluno ser aprovado é 7,0, todavia, se o aluno não
conseguir essa média ele poderá fazer a Avaliação presencial 3 para substituir uma das duas notas anteriores,
ou seja, substitui a mais baixa e a média agora cai para 5,0.

A avaliação tem por objetivo:

Atuar como uma ferramenta capaz de diagnosticar as dificuldades de aprendizagens
dos alunos e reorientar a prática docente. Com base nesse objetivo, é necessário
superar a cultura da atribuição de notas como instrumento punitivo ou
compensatório e valorizar mais o processo de aprender (SILVA, 2013p. 110).

A questão relacionada ao tutor/aluno foi perguntado ao tutor, se o discente o procurava para tira-lhes as
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dúvidas e de que forma. Seis tutores disseram que sim que os alunos procuram eles para tirarem as dúvidas,
porém somente na véspera das provas ou quando tinham algumas dúvidas sobre a correção das mesmas.
Quatro disseram que os discentes não os procuravam.

Em relação ao material didático impresso e online disponível para os alunos, a tabela abaixo traz as respostas
dos tutores a essa pergunta:

Qual a sua opinião acerca do material didático impresso e online disponível para o aluno?
“Fácil, muito didático quem dera eu ter tido um texto fácil para estudar na graduação presencial da
UFS.”

“O MATERIAL IMPRESSO é muito limitado. Tão limitante quanto um livro didático. Essa cultura
do material impresso não condiz com a Educação a Distância. O aluno deve ter ciência que ele deve
ser autônomo para suas pesquisas e leituras. A Internet é um mar aberto de possibilidades. O papel do
tutor é orientar o aluno nessa navegação em busca do conhecimento. Mas não: eles continuam com a
lógica tradicional de que o conhecimento deve ser dado e não pesquisado.”

“Na sua maioria são de boa qualidade. Mas, não deve ser a única forma de acesso a informação.”

“Até o momento não obtive nenhum tipo de material impresso, mas tive acesso ao disponível no AVA
e ele, como todo e qualquer material, serve apenas como um suporte básico para que o aluno possa ter
um guiamento.”

“Precisa de revisão periódica, mas ainda atende aos requisitos.”

“Acho muito básico. Mas esse é um dos objetivos, um material sucinto que contemple os principais
temas que serão abordados. O diferencial é o material complementar, os hiperlinks que o aluno
buscará, sua construção individual e coletiva do saber a partir de outros diversos recursos que podem
ser buscados por ele e indicados pela equipe profissional EAD.”

“Não tive acesso ao material impresso. Quanto ao material online, penso que há textos muito bons,
escritos por professores da própria UFS.”

“O material impresso condiz com o proposto apresentado pelo componente curricular de cada
disciplina e acredito que de forma reduzida, além de outros materiais que são disponíveis pelos
coordenadores de disciplina.”

“O material é o ponto de partida para o aluno enveredar no assunto que é abordado pela disciplina.
Este não deve ser visto como único e essencial para um aprendizado ou conhecimento final para se
conhecer temas da história.”

“O material é bem elaborado e concentra às informações necessárias para os alunos responderem as
questões.”

Em relação ao material didático vimos que a maioria dos tutores acha adequados os materiais disponíveis e
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acreditam que eles são importantes para a aprendizagem do aluno. Para Silva (2013) os materiais didáticos
informatizados significam que se usados como meros instrumentos e ferramentas não oferecem condições
suficientes para a elaboração e construção de ideias. Portanto, precisam ser usados de forma correta para
que assim atinjam os objetivos propostos.

No quesito ferramentas usadas no processo de tutoria. Oito tutores disseram usar o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), E-mail, chat, fóruns; dois disseram usar além do chat, fóruns, e-mail, utilizam também
links para artigos e filmes documentários e indicação de livros impressos.

Para atuarem na educação a distância o professor, tutor precisa torna-se um professor com múltiplas
habilidades tecnológicas. Fonseca (2006, p.45) diz que esse professor precisa ser capaz de: “adequar os
conteúdos de forma cada vez mais interativa e adaptar o uso das diversas ferramentas oferecidas de acordo
com suas estratégias pedagógicas”.

Questionados acerca da razão que os levaram para atuarem como tutor, todos os tutores responderam como
interesse maior atuarem na carreira docente; depois vem respectivamente o interesse pelo serviço
remunerado; complemento de renda e a baixa carga horária.

A questão relacionada à contribuição do tutor para a aprendizagem do aluno, quatro tutores disseram que a
função do tutor contribui verdadeiramente para que o aluno aprenda a matéria lecionada pelo professor; dois
responderam que é mais utilizada pelos alunos nos dias de provas; dois disseram que essa contribuição ajuda
o aluno a tirar dúvidas e responderem exercícios e apenas um tutor respondeu a alternativa outra,
justificando essa resposta disse esse tutor: “ a contribuição da tutoria é um suporte educacional em horário
amplo”.

Acompanhar o aluno que na maioria das vezes encontra-se a distância do professor
aparece como um dos paradoxos mais difíceis de lidar, se não o maior no campo da
EaD. Acompanhar o estudante para que não se perca, não se sinta só, não abandone
os estudos, não quebre contato didático, nos remete para uma intencionalidade
educativa definida com clareza, um querer planejado de acompanhar o trajeto
educativo, condições objetivas da ação (ROMÃO, 2008, p.78).

A última questão aborda os aspectos da tutoria que precisam ser melhorados na opinião dos tutores. Nove
tutores disseram que o principal aspecto que precisa ser melhorado é uma maior assistência por parte do
professor da disciplina. Apenas um tutor respondeu como mais importante o local de trabalho. Depois vêm
respectivamente os aspectos mais importantes: o material disponível, o local de trabalho, horário de
atendimento e por último a qualificação dos alunos.

Considerações Finais

Como vimos ao longo do texto, a procura por educação a distância tem aumentado muito nos últimos anos. A
EaD tem sido considerada uma das mais importantes ferramentas de difusão do conhecimento e de
democratização do ensino superior. Todavia, devemos nos preocuparmos com a qualidade de EaD que está
sendo oferecida.

A EaD oferecida pela Universidade Federal de Sergipe ainda há uma predominância do material apostilado ao
invés de incentivarem mais o uso do fórum, chat, vídeos...Os tutores na EaD da UFS não são valorizados, ou
seja, não são bem remunerados; não recebem curso de capacitação; são sobrecarregados no trabalho, pois
para cada tutor são cerca de 65 alunos, quando o ideal é que seja 25 alunos, o que dificulta muito o contato
entre ambos.

Portanto, acreditamos que deve haver por parte do CESAD um maior planejamento de metodologia; de
infraestrutura nos polos; rapidez na entrega do material didático impresso para o aluno; estimular os alunos e
tutores a usarem mais o fórum, chat, vídeo...
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Por fim, o CESAD precisa oferecer aos tutores cursos de capacitação a fim de tornar o tutor um sujeito com
muitas habilidades pedagógicas. O CESAD precisa adequar de forma cada vez mais interativa o uso das
diversas ferramentas oferecidas com o objetivo de melhorar a aprendizagem do aluno, tornando este um
sujeito autônomo, ativo, crítico diante das problemáticas existente na nossa sociedade, pois este é o principal
objetivo da Educação a Distância.
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