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RESUMO
Neste estudo, o objetivo é realizar um levantamento bibliográfico qualitativo acerca dos desafios do tutor
frente às novas tecnologias utilizadas na Educação à distância do Ensino Superior, que em tese, é o epicentro
de efervescência dialética, um instrumento de transformação da sociedade, garantindo o pluralismo ideológico
e a liberdade de pensamento, onde tutores podem, por meio da tecnologia da informação, melhorar a
qualidade dos serviços prestados na transferência de conhecimentos, buscando sempre o bem-estar dos
alunos no que se refere a aprendizagem. Constatou-se com o resultado da pesquisa que a espontaneidade do
tutor não garante a geração de conhecimentos; mas é necessário um trabalho pedagógico intencional para
atingir excelência educacional cada vez maior.
Palavras-chave: Educação a Distância; tecnologia; Tutor.
ABSTRACT
In this study, the objective is a qualitative literature about the challenges facing the tutor new technologies in
Distance Education in Higher Education, which in theory, is the epicenter of unrest dialectic, an instrument of
transformation of society, ensuring pluralism ideological and freedom of thought, where tutors can, through
information technology, improve the quality of services provided in the transfer of knowledge, always seeking
the welfare of students in relation to learning. It was found with the search result that the spontaneity of the
tutor does not guarantee the generation of knowledge, but you need a teaching job intended to achieve
education excellence increasing.
Keywords: Distance Education; Technology; Tutor.
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1 INTRODUÇÃO
Considerando a quantidade de pessoas que necessitam ser educadas, a Educação a Distância - EAD no Ensino
Superior passa a ser importante estratégia de uma sociedade contemporânea, marcada pelo uso crescente
das Tecnologias da Informação e Comunicação no processo de aprendizagem, contribuindo para a ampliação
da escolaridade e formação de profissionais para atuarem no mercado do trabalho. Nesse sentido, as
universidades tem se mobilizado no sentido de oferecer, além do ensino presencial, a EAD, garantindo o
acesso à Educação Superior, permitindo que os alunos aprendam fazendo uso de tecnologias, tão presentes
no mundo moderno.
As tecnologias ampliam, exteriorizam e alteram muitas funções cognitivas: a memória, a imaginação, a
percepção, o raciocínio, modificando profundamente o cenário da educação e da formação do indivíduo para
os novos nichos de mercado. Professores e alunos encontram-se imersos num campo educacional que precisa
ser ressignificado e permeado por propostas de integração (Freire, 2006). Nessa perspectiva, o professor
tutor deve atuar como um provocador de aprendizagens que levem a realizar interações que permitam o
desenvolvimento dos alunos.
Na EAD, a tutoria, diante do seu processo de mediação pedagógica é indispensável a aprendizagem e o
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trabalho do tutor segundo Losso (2001) é orientar o aperfeiçoamento progressivo das competências
profissionais do aluno.
Desta forma, este artigo procura realizar um estudo bibliográfico qualitativo acerca dos desafios que o tutor
enfrenta diante das novas tecnologias utilizadas na EAD no Ensino Superior. Busca-se evidenciar que o tutor
precisa compreender o papel da EAD num locus de debate e criação que permita significar e ressignificar as
ações de construção do saber científico, que seja aberto às mudanças e aos novos paradigmas tecnológicos.
O estudo apresenta-se concebido através de vários elementos: Na seção 1 encontra-se disposta a introdução;
na seção 2 uma breve revisão de literatura acerca da EAD; a 3 retrata a EAD no Ensino Superior e as novas
tecnologias como um fenômeno crescente, uma proposta alternativa que abarca um público diversificado; a
seção 4 cita os principais desafios enfrentados pelo tutor. Por fim, são elencadas as considerações finais.
3
2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS
A EAD é diferenciada da modalidade presencial por um sistema de comunicação massivo, que substitui a
interação pessoal na sala de aula entre professor e aluno, proporcionando um aprendizado independente e
flexível (Maroto 1995). Educar à distância é um recurso de extrema importância para atender grandes
contingentes de alunos de forma efetiva, sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos, em
decorrência da ampliação da clientela atendida. Holmberg apud BELLONI (2001, p. 25), afirmam que o termo
EAD,
[...] cobre várias formas de estudo, em todos os níveis, que não estão sob a supervisão contínua e imediata
de tutores presentes com seus alunos em salas de aula ou nos mesmos lugares, mas que não obstante
beneficiam-se do planejamento, da orientação e do ensino oferecidos por uma organização tutorial.
Isto significa dizer que a EAD é um tipo de educação que não precisa necessariamente da presença física do
professor, mas ele poderá estar presente somente em certas ocasiões, no desenvolvimento de determinadas
tarefas. Segundo Belloni (2001) é uma modalidade de ensino na qual a mediação pedagogia e os processos
de ensino e aprendizagem ocorrem por intermédio da utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos
diversos.
A relação entre professor e aluno é facilitada por dispositivos impressos, eletrônicos, mecânicos e outros.
Belloni (2001) afirma que há uma relação de diálogo, de autonomia, que necessita de meios técnicos para
mediatizar esta comunicação.
Qualquer que seja o conceito adotado para a EAD, Citelli (1999) afirma que se trata de uma ação educativa,
um novo modelo pedagógico que permite viabilizar o processo de aprender baseando-se na construção de
relações, em que o aluno, como ser ativo, interage com o mundo em geral, e com a sua comunidade em
particular, tornando-se responsável pela direção e significado de seu aprendizado, ou seja, fazendo e
refletindo criticamente sobre o seu fazer.
O crescimento e uso da EAD é uma tendência real para este novo tempo. Para Silva (2000), a globalização da
economia e a rapidez com que se processam as inovações tecnológicas estão exigindo cada vez mais, um
esforço maior na formação, treinamento e atualização profissional.
A EAD significa um redimensionamento do espaço temporal no processo de ensino
4
aprendizagem e do próprio espaço geográfico. Isto significa que o raio de atuação da instituição, não se
restringe apenas ao local em que tem suas instalações, ampliando-se a possibilidade de pessoas, que estão
em locais os mais longínquos, terem acesso a educação.
A EAD pode, portanto, atingir uma área muito maior, e um número de alunos progressivamente maior como
também ser mais inclusiva, se forem consideradas as inúmeras possibilidades de oferecer ao aluno acesso. O
Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 vem caracterizar a EAD como modalidade educacional na qual
a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas
em lugares ou tempos diversos.
Este decreto regulamenta o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. Este artigo diz 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.
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Segundo o Art. 2º do Decreto nº 5.622 a EAD poderá ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades
educacionais: educação básica, educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e
educação superior abrangendo nestes os cursos e programas de natureza seqüencial, de graduação, de
especialização, de mestrado e de doutorado.
As instituições educacionais para Moran (2000) estão começando a atuar de forma decidida e clara em EAD
principalmente com o avanço da internet; a expansão da “banda larga” permite que os alunos acessem de
forma mais rápida a vídeos, áudios, visualização do professor e grupo de alunos em tempo real a um custo
relativamente baixo. A EAD traz uma flexibilização nos cursos, tempos, espaços, gerenciamento, interação,
metodologias, tecnologias e avaliação.
2.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR E AS NOVAS TECNOLOGIAS
O Ensino Superior está inserido num contexto social e global, que por vezes, determina, mas também é
determinado pelas ações dos sujeitos que aí atuam. É um ensino que precisa ser situado, analisado e criticado
porque tem compromissos historicamente definidos de contribuir com a sociedade. É nessa perspectiva, que
as instituições vêm enfrentando e experimentando no decorrer das últimas décadas alterações que põe em
discussão o seu compromisso e a sua relação com o meio social no qual está inserida.
5
Se o Ensino Superior deve estabelecer uma relação com a sociedade, da década de 90 para cá, esses laços
tornaram-se estreitos com os vieses da tecnologia, ou seja, a tecnologia da informação tornou-se ferramenta
imprescindível para a eficácia das instituições educacionais, no intento de alcançar suas metas e objetivos.
Essa tecnologia é nada mais que um conjunto de atividades e solução por meio de recursos de computação
que ajuda a universidade nos processos de matrícula, cadastro de alunos, divulgação virtual de notas e
interatividade entre alunos/professores e alunos/alunos.
De forma mais específica, a tecnologia também permitiu que o Ensino Superior dispusesse de cursos de
Educação a Distância, tornando o acesso a esta modalidade de ensino crescente. Pelo menos 14% da
população brasileira já utilizaram pelo menos uma vez a web, uma percentagem que tende a subir devido a
grande utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação como uma importante forma que alunos
encontram para conciliar estudo e trabalho, ampliando o ensino da população (Oliveira, 2005). Trata-se de
uma proposta alternativa que busca atender a um público diversificado que ainda não possui acesso ao ensino
superior.
Levando em consideração os aspectos intitucionais, os cursos superiores a distância podem ser classificados
em três tendências segundo Soares (2006): instituições isoladas, que são as universidades e faculdades que
já atuam na educação presencial e agora oferecem cursos a distância; as associações e consórcios, que são
as instituições de ensino superior brasileiras que procuram oferecer a EAD contemplando vários níveis; e as
instituições exclusivamente virtuais, criadas com o objetivo da EAD dedicando-se apenas a cursos de
extensão.
As instituições virtuais recebem o apoio incondicional da internet por meio de uma integração virtual entre os
sujeitos e os processos de ensino e aprendizagem. Pinho (2000), Berardi (2005) afirmam que no Ensino
Superior, a internet é um instrumento de comunicação que permite construir uma nova esfera do agir social.
Uma dimensão em que os processos de simulação modelam a própria essência do intercâmbio econômico, da
decisão política da vida diária e da própria corporeidade e afetividade. Uma nova filosofia que permite
instantaneidade, dirigibilidade, qualificação, interatividade, pessoalidade e acessibilidade.
Prova desta nova filosofia de integração virtual são os softwares educativos que permitem apoiar o processo
de ensino e aprendizagem, uma ferramenta que no Ensino Superior, segundo Rosini (2007), Vasconcelos
(2008) auxilia o tutor a organizar, construir e gerenciar uma determinada disciplina no curso online. A
internet e os ambientes virtuais permitem que tutores e aluno, em qualquer tempo e lugar possam estar
conectados na
6
realização de atividades colaborativas e realização de suas aprendizagens.
A EAD no Ensino Superior pode considerar atividades que se desenvolvem diante dos mais diversos suportes
mediáticos, além da internet, como os materiais impressos, rádio, TV, videoconferência e programas
televisivos. O processo de ensino e aprendizagem vai desde a apostila impressa por um site disponível na
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internet até propostas inovadoras, que potencializam as possibilidades do ciberespaço1. Este é um espaço de
comunicação, sociabilidade, organização e de transação, marcado pela informação e pelo conhecimento num
ambiente onde a dialogicidade circula.
No Ensino Superior, a EAD é uma oportunidade de acesso ao mesmo tempo em que permite que o aluno
possa estar familiarizado com a tecnologia, indispensável nos espaços de trabalho. A aprendizagem ocorre por
meio da participação efetiva dos alunos em todas as etapas do curso, o que contribui para a difusão de um
ensino de qualidade ofertado nessa modalidade, é o que aponta Pereira (2009).
No Ensino Superior, os ambientes virtuais de aprendizagem proporcionam interação, colaboração, cooperação
entre tutor e aluno (Pereira, 2009). Essa relação incorpora no aluno formas de autonomia e emancipação,
quebrando o velho paradigma de que este tipo de educação é apenas técnica.
Parte-se do princípio deque hoje, a EAD compartilha dos avanços que a tecnologia pode oferecer, ou seja,
para Regina (2007), a introdução da tecnologia da informação como ferramenta de trabalho é essencial à
formação de todas as profissões e sua introdução possibilita o desenvolvimento de habilidades que estão
sendo exigidas pelo mercado de trabalho. Ela possibilita uma forma de aprendizado mais ampla, onde os
alunos trabalham em grupo, comunicam-se através da Internet e desenvolvem habilidades de localizar,
sintetizar e divulgar informações, ao mesmo tempo em que vão dominando o conteúdo programático do
curso.
Na EAD, as tecnologias são importantes porque estimulam tanto professores quanto alunos a inserirem-se no
campo da pesquisa, delineando passos em busca do conhecimento, visando qualificar as discussões em sala
de aula. As tecnologias, colocadas à disposição de tutores e alunos facilitam o processo de interatividade.
Quando se fala em tecnologia da informação, não somente entra nesse rol de discussão o computador, apesar
de ser o mais importante, mas também são privilegiadas tecnologias como o rádio, cinema, televisão, vídeos
porque cada vez mais estão sendo usados nas instituições de nível superior para manter
1 Lévy (1999, p. 92) conceitua ciberespaço como um “espaço de comunicação aberto pela interconexão
mundial dos computadores e das memórias dos computadores”.
7
o processo de comunicação com um mundo cada vez mais globalizado. Esse alargamento nos processos de
ensino e aprendizagem para Mazetto (2001), além de torná-los eficientes e eficazes, são motivador e
envolvente, facilitando á pesquisa, construção do conhecimento em conjunto, a comunicação entre tutor e
alunos, além de apresentar formas básicas de fazer projetos e simulação de resultados.
Diante de tantas possibilidades de ensino e aprendizagem na EAD, a tecnologia é vista segundo Sandholtz;
Ringstaff; Dwyer (1999, p. 174) como:
[...] um catalisador e uma ferramenta que reativa a empolgação de professores e alunos pelo aprender e que
torna a aprendizagem mais relevante ao século XXI. Mas a tecnologia não é uma solução mágica – ela é
somente um ingrediente necessário nos esforços de reforma [...]. A tecnologia é utilizada de forma mais
poderosa como uma nova ferramenta para apoiar a indagação, composição, colaboração e comunicação dos
alunos. Ao invés de ser ensinada separadamente a tecnologia deveria ser integrada na estrutura instrucional
e curricular mais geral. Os alunos precisam de um acesso adequado à tecnologia, incluindo máquinas na sala
de aula e recursos portáteis adicionais que possam ser compartilhados entre as classes. A tecnologia é melhor
aprendida no contexto de tarefas significativas.
O uso dessas novas ferramentas tecnológicas permite a libertação das práticas tradicionalistas. O importante
é que os novos recursos, como o computador, a televisão, o cinema, os vídeos não sejam usados apenas
como instrumentos, mas se tornem capazes de desencadear transformações estruturais na velha escola.
Aponta Regina (2007) que são diversas as vantagens no uso das tecnologias no ensino superior. Para os
professores, motivação na elaboração de atividades, facilidade e velocidade no acesso as informações, maior
exposição do conhecimento; para os alunos, aulas mais atrativas e dinâmicas; rompimento da relação
superioridade do professor/aluno; estímulo para a apreensão ética e qualitativa das informações, aprendizado
como experiência cooperativa; tutores qualificados e comprometidos com a Instituição e sua missão,
desenvolvimento de atividades interdisciplinares; qualificação cultural e social.
As tecnologias da informação para Alba (2006, p. 131):
Indicaram grandes e positivas mudanças nas formas de se comunicar, relacionar e viver em sociedade. Desde
o surgimento da informática, por exemplo, são muitas as expectativas geradas (e, em grande parte,
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satisfeitas) sobre seu potencial para obter a individualização e melhorias das aprendizagens, o alcance da
intervenção educativa e os êxitos dos alunos com necessidades especiais.
As tecnologias trazem no seu cerne, novas possibilidades de comunicação e de relacionamento com a
sociedade, mas as expectativas se configuram como ainda de maior
8
importância nas grandes transformações que essas tecnologias podem desencadear no processo ensino e
aprendizagem. A tecnologia surge no meio acadêmico como uma forma de manter a comunicação entre os
mundos externo e interno, acompanhando o progresso da humanidade e permitindo que alunos, professores e
a própria universidade reinventem o seu aprender, a sua forma de trabalhar, na lucidez pedagógica
necessária para a construção do conhecimento significativo e emancipador, instrumentalizado pelas
tecnologias.
A tecnologia não surge no meio acadêmico para perpetuar o ensino tradicional, que prega uma aquisição de
conhecimentos de forma regular e homeopática, do simples para o complexo, nada de novo, nada de excesso
que perturbe o sistema, o professor sabe o aluno aprende, o conteúdo aprendido é inquestionável e no
momento da avaliação é devolvido. Veio, para criar, argumenta Bettega (2004) novas possibilidades de
aprendizado, permitindo ao aluno gerar suas próprias situações de aprendizagens, sejam por simulações,
antecipações, criações, de forma que estruture mentalmente o seu aprendizado.
Isso não quer dizer que a tecnologia aplicada no meio universitário seja uma ferramenta milagrosa para
converter o aluno da passividade para atividade, mas se constitui num importante instrumento, onde o sujeito
que aprende está envolvido em constantes transformações, que se modificam após cada nova interação, pois
o sujeito e o meio não são instâncias isoladas, o que cada um é a cada instante, é definido a partir da suas
interações, que, a todo o momento, suscita novas configurações para um e para outro. E o tutor, nessas
instâncias, surge como um profissional desafiador.
2.2 DESAFIOS DO TUTOR
A tutoria é entendida segundo Souza et al (2006) como uma ação, uma forma de orientação para articular o
processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de um conjunto de ações educativas que auxiliam no
desenvolvimento e potencialização das capacidades dos alunos, orientando-os, de forma a obterem
crescimento intelectual, autonomia e ajudá-los na tomada de decisão, tendo em vista seus desempenhos e
suas circunstâncias de participação como aluno.
Leitzke; Dandoline; Souza (2007) afirmam que no sistema de tutoria, os principais objetivos são auxiliar os
alunos no processo de construção do conhecimento; incentivar o aluno para o trabalho cooperativo e
colaborativo; auxiliar os alunos na organização dos estudos e provocar questionamentos; sanar as dúvidas
dos alunos. Na EAD, a tutoria é indispensável porque o tutor é o elo entre alunos, professores e coordenação.
9
As ações do tutor, conforme Litwin (2001) podem ser distinguidas em três dimensões: “tempo”, onde o tutor
deve possuir habilidade de controlar o tempo uma vez que é impraticável a disponibilização em tempo
integral; “oportunidade”, na qual o tutor deve aproveitar a oportunidade do encontro porque ele não possui a
certeza do retorno do aluno para contemplação de dúvidas; e o “risco” de não esclarecer por completo as
dúvidas dos alunos.
Um grande problema corrente no Ensino Superior a Distância é que os tutores selecionados nem sempre tem
experiência em EAD e não sabem bem o que fazer. Por outro lado, os alunos mesmo conhecendo as
tecnologias ainda não estão totalmente adeptos às formas de diálogo online, não conseguiram adquirir a
personalidade eletrônica, não aprenderam estudar sem a presença do professor e a presença do tutor no pólo
é um motivo para levar os alunos a procurá-lo, é o que apontam Leitzke; Dandoline; Souza (2007).
Outro desafio do tutor ainda segundo Leitzke; Dandoline; Souza (2007) é assumir o posto de cobrança
constante do comprometimento do aluno uma vez que o mesmo na EAD adquire a errônea idéia de que um
curso a distância não exige muito do seu tempo. O tutor deve ficar atento a participação dos alunos,
acompanhando-os em qualquer mudança; convidá-los a participar de grupos de discussão.
O grande desafio para Cassiano (2011, p. 1):
[...] é manter os alunos motivados, interessados no conteúdo abordado, desafiá-los a romper as barreiras do
material impresso e buscar ir além, mas principalmente promover a interatividade. Para que esta
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interatividade efetivamente aconteça é o tutor deve se utilizar das ferramentas de chat, fóruns, vídeos,
e-mails e, sobretudo estar atento à participação do aluno, às suas colocações, aos pontos levantados, às
criticas, enfim neste momento é muito importante o feedback do tutor. Os alunos precisam de uma resposta.
È fundamental que o tutor dê este retorno [...].
Trata-se de um processo de diálogo importante entre tutor e aluno, que devem ser estimulados e desafiados.
Assim, o tutor, para Cassiano (2011) precisa respeitar o ritmo de cada aluno, valorizá-lo e fazer as correções
devidas do material produzido, precisa também mostrar os melhores caminhos que levem os alunos a superar
os que se colocam a frente. Para que haja harmonia entre tutoria e aluno é importante conhecer e entender o
papel reservado a cada um num ambiente interativo específico.
Na prática, segundo Cassiano (2011) as situações não são tão fáceis, não há uma regra para a autonomia do
aluno; mas ela deve ser buscada, no desenvolvimento diário do trabalho levando em consideração o perfil de
cada aluno, sendo necessária a intervenção do tutor nas atividades, nos fóruns, para esclarecer algumas
dúvidas, para amenizar eventuais
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conflitos, para direcionar o foco quando este estiver se desviando do proposto, mas, sobretudo para
incentivar, elogiar, criticar para que o aluno não se sinta sozinho, isolado, sem rumo, desencadeando o
rompimento das barreiras que o conhecimento apresenta.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo mostrou que a EAD se manifesta como uma aliada no processo educacional superior. Porém, esta
modalidade de educação só faz sentido quando existe compromisso com a qualidade, permitindo que a
tecnologia possa ser utilizada como um instrumento que permite o aluno tornar-se autônomo em sua
aprendizagem, tornando-o capaz de aprender sempre à medida que constrói seus projetos de vida no plano
pessoal e social. Diante desse desafio, é necessário que os tutores se proponham a reformular sua
metodologia de trabalho, para uma prática mais dinâmica e condizente com as novas perspectivas da
tecnologia da informação.
O tutor deve se comportar como um facilitador no processo de aprendizagem à distância, deixando de se um
provedor de informações para se tornar num gerenciador de entendimento. Na construção de conhecimento,
a tutoria - que precisa ser reconhecida, incentivada, trabalhada e melhorada sempre - tem a função de
estruturar, estimular e orientar o aluno a construir o seu saber. O tutor tem o papel primordial de possibilitar
ao aluno “aprender a aprender”, construindo uma verdadeira relação dialógica.
Porém, assumir a tutoria exige o enfrentamento de muitos desafios, principalmente porque este profissional,
conforme aponta o estudo, deverá auxiliar o aluno no processo de construção de conhecimentos;
desenvolvimento de um trabalho cooperativo, colaborativo e autônomo; administração do tempo,
oportunidade e risco; utilização de bom material didático e adequada metodologia; cobranças para que os
alunos cumpram as tarefas; incentivo; desafio; o hábito pela pesquisa; promoção da interatividade e diálogo.
O tutor precisa mobilizar uma série de instrumentos didáticos, pedagógicos e organizacionais, gerir um
processo de interação que deixar de ser - de um para um para passar a ser de um para muitos e de muitos
para muitos - um papel investido de maiores desafios, responsabilidades e maior raio de ação.
No Ensino Superior a distância deverá haver uma combinação de tutoria com os recursos teóricos
metodológicos uma vez que as tecnologias somente serão importantes se fizerem sentido, proporcionando
uma melhor qualidade no ensino e aprendizagem. As
11
tecnologias não devem ser limitadas ao caráter operacional e técnico, mas à refletividade e como mediação
para que os alunos e tutores possam sempre “aprender a desaprender”.
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