UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

MICHELLE BRUST HACKMAYER

O tutor na Educação a Distância: identidade, funções e ação docente

Rio de Janeiro
2014

MICHELLE BRUST HACKMAYER

O tutor na Educação a Distância: identidade, funções e ação docente

Dissertação
apresentada
à
Universidade Estácio de Sá como
requisito parcial para a obtenção do
grau de Mestre em Educação.

Orientadora: Profª Drª Estrella Bohadana

Rio de Janeiro
2014

H118t

Hackmayer, Michelle Brust
O tutor na Educação a Distância: identidade, funções e
ação docente. / Michelle Brust Hackmayer. - Rio de
Janeiro, 2014.
173 f.
Dissertação (Mestrado em Educação)-Universidade
Estácio de Sá, 2014.
1. Educação a Distância. 2. Docência. 3. Educação,
Brasil. I. Título.
CDD: 370

Dedico este trabalho aos melhores: minha querida mãe, Maria Therezinha Brust, e meu
amado marido, Carl Horst Albrecht.

AGRADECIMENTOS

Agradeço hoje, por escrito, e agradecerei sempre, em meu coração, a todas e tantas
pessoas que participaram deste momento tão grande, intenso e desbravador em minha vida.
A Deus, por me dotar de meios e capacidades para encarar desafios.
À minha querida tia Maria Lucia Brust, por acreditar e investir em mim.
Aos meus gatos Jon, Shakira e Pierre, por estarem “literalmente” ao meu lado durante
todo o processo de escrita do meu trabalho.
À instituição UFRJ, particularmente à equipe da Escola de Educação Infantil, por me
permitir tempo e tranquilidade nesta etapa do curso.
À minha orientadora, Profª Estrella Bohadana, por me receber no mestrado e me
acompanhar até o fim, mas, principalmente, por me ensinar como pessoas tão essencialmente
diferentes podem se dar tão bem e formar um belo conjunto.
A todos os professores do curso, principalmente àqueles de quem tive o prazer de ser
aluna: Alzira, Giselle, Helenice, Laélia, Lucia, Mônica e Wânia.
Ao Prof. Márcio Lemgruber, que, além de me apresentar a Italo Calvino, aceitou
participar da minha banca de defesa.
À Profª Rosana Oliveira, que, mesmo convivendo comigo há dez anos, ainda assim
aceitou participar da minha banca de defesa.
À querida funcionária e confidente Ana Paula, por realizar seu trabalho de forma
correta e simpática, além de escutar todas as reclamações com bom humor.
Aos meus queridos colegas tutores do curso de Pedagogia CEDERJ/UERJ pela grande
participação na minha pesquisa.
E, por fim, aos meus colegas de curso, principalmente à minha turma, que foi o eixo
sustentador de toda esta jornada. Aqui faço um agradecimento especial às colegas e amigas
Joyce Serpa e Rennata Paolla. Vocês tornaram tudo isso muito mais divertido!

Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra.
– Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? – pergunta Kublai Khan.
– A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra – responde Marco –,
mas pela curva do arco que estas formam.
Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta:
– Por que falar das pedras? Só o arco me interessa.
Polo responde:
– Sem pedras o arco não existe.
(Italo Calvino, 2003)

RESUMO

A Educação a Distância (EAD), caracterizada como uma modalidade de educação, vem
crescendo significativamente nos últimos anos, seja pelo número de cursos oferecidos, seja
pelas distintas etapas de escolarização em que vem sendo ofertada. Com isso, ampliam-se os
debates sobre a docência na EAD e, consequentemente, sobre as funções do tutor. Quem é o
tutor? Um professor? Um educador? Qual sua identidade? Quais funções exercem? Como se
reconhece nas suas funções? Estas são indagações que tecem o cotidiano desse profissional. A
pesquisa buscou responder a tais indagações, ouvindo 38 tutores do curso de Licenciatura em
Pedagogia da UERJ/CEDERJ, utilizando-se de um questionário, composto por perguntas
fechadas e abertas, e de uma entrevista com 11 tutores, que ensejaram uma abordagem
qualitativa e uma análise de conteúdo. Os resultados indicam que: a) inexiste uma definição
única que revele o papel do tutor no trabalho com a EAD, papel este que se torna cada vez
maior e mais indefinido; b) embora o tutor tenha, reconhecidamente, uma função importante e
determinante nos cursos a distância, ainda é um profissional que carece de perfil
profissiográfico que lhe confira uma formação definida e um espaço determinado na
modalidade; c) os tutores enfrentam problemas decorrentes da falta de cursos de capacitação,
infraestrutura adequada, autonomia, funções além das contratadas e grande quantidade de
alunos; e d) em sua totalidade, o tutor é percebido como personagem importante e destacado
da docência, uma vez que tanto sua prática quanto as atuais atribuições são inerentes à
docência. A visão desses sujeitos se reflete na dicotomia encontrada na literatura pedagógica:
ora o considera como um animador, estimulador, elemento de apoio à aprendizagem, ora o
configura como professor.

Palavras-chave: Educação a distância. Docência. Tutoria.

ABSTRACT

The Distance Learning (DL), as a mode of education, has grown significantly in recent years,
both by the number of courses and by the different stages of education. This is expanding the
discussions about teaching in DL and hence on the functions of the tutor. Who is the tutor? A
teacher? An educator? What is his/her identity? Which functions do they perform? How they
recognize themselves in their roles? These questions make up the daily life of this
professional. The research sought to answer such questions, listening to 38 tutors of the
course of Pedagogy of the UERJ/CEDERJ, using a questionnaire containing closed and open
questions, and an interview with 11 tutors. These tools entailed a qualitative approach and a
content analysis. The results indicate that: a) there is not a single definition revealing the tutor
role within the DL, a role becoming increasingly greater and more undefined; b) although the
tutor is recognized as having a significant and determining role in distance learning courses,
he/she is still a professional without an occupational profile that would give him/her a defined
educational background and an established space within distance learning; c) tutors face
problems arising from lack of training courses, proper infrastructure, autonomy, functions that
exceed the scope of their contracts and the large number of students; and d) in its entirety, the
tutor is perceived as an important and outstanding character in teaching, since both their
practice and the current assignments are inherent to teaching. The view of these subjects is
reflected in the dichotomy found in the education literature: at times the tutor is considered as
an animator, a stimulator, a support element to learning; at others, as a teacher.

Keywords : Distance learning. Teaching. Tutoring.
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APRESENTAÇÃO
Tudo isso para que Marco Polo pudesse explicar ou imaginar explicar ou ser
imaginado explicando ou finalmente conseguir explicar a si mesmo que
aquilo que ele procurava estava diante de si mesmo e, mesmo que se tratasse
do passado, era um passado que mudava à medida que ele prosseguia a sua
viagem, porque o passado do viajante muda de acordo com o itinerário
realizado. (Italo Calvino, 2003).

Minha aproximação com meu tema de pesquisa ocorreu a partir do mesmo sentimento
de Marco Polo, de uma revisita ao meu passado, à minha trajetória profissional. Eu até então
procurava uma questão, um problema na educação brasileira que merecesse ser pesquisado,
buscava “fora” de mim essas questões. O que eu não sabia é que ansiava por algo que estava
bem na minha frente, que fazia parte da minha vida profissional havia mais de 10 anos. Eu me
sentia tão envolvida com a situação da tutoria que não conseguia enxergar a grande
problemática que essa experiência poderia me proporcionar.
É nessa retomada do meu passado que considero relevante contar como tudo começou,
no ano de 2003, na cidade de Nova Friburgo, num dia de julho. Inscrevi-me no primeiro
processo seletivo para tutores do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio
de Janeiro (CEDERJ). Um novo polo estava sendo inaugurado na cidade e fui selecionada
para o cargo de tutora presencial do curso de Licenciatura em Pedagogia. Começava ali minha
ligação com a Educação a Distância (EAD).
Nos anos que se seguiram, fui aumentando minhas disciplinas no CEDERJ, e nessa
mesma época passei a trabalhar na orientação de projetos de pesquisa e monografias de
conclusão de curso, além de outras disciplinas. Ao assumir mais disciplinas distribuídas por
vários períodos, comecei a experimentar, pela primeira vez, o acompanhamento do progresso
dos alunos durante todo o curso. Eles começavam o curso na minha disciplina de Educação
Especial, depois passavam pela Matemática 1 e 2 e concluíam no projeto e na monografia.
Passei então a ter uma visão mais ampla do processo de formação desses alunos.
Ficou visível para mim o quanto progrediam em sua formação, em sua autonomia de
estudos e, principalmente, no amadurecimento de seus conhecimentos. Foi, então, que
comecei a ver a mim e a outros tutores nessa construção. O quanto havíamos influenciado
esses alunos e o quanto de nossas ideias passaram a ser defendidas por eles. Percebi também
que suas escolhas de temas de monografia estavam ligadas à afinidade que tinham com os
tutores das disciplinas. Além disso, passamos a presenciar, a partir da formatura das primeiras
turmas, que eram os tutores os escolhidos como paraninfos e professores homenageados. Dei-
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me conta, nesse momento, da nossa responsabilidade na formação daqueles alunos, e que esse
fato provavelmente não tinha sido previsto no ato do planejamento dos cursos de EAD do
CEDERJ.
Essa constatação acabou se reforçando, cada vez mais, com o passar do tempo e do
aumento de minha experiência como tutora.
Em 2004 tive a oportunidade de trabalhar na EDUCON, uma instituição privada de
EAD, e com isso percebi que a relação tutor-aluno não era característica somente do
CEDERJ, mas também se aplicava a outros cursos de educação a distância. Nesse momento
de minha carreira aconteceu o despertar para o interesse que tenho hoje em pesquisar o tutor.
Em 2007, já morando no Rio de Janeiro, continuei a exercer a tutoria presencial no
CEDERJ, agora atuando no polo Maracanã. Foi um momento interessante, pois passei a
conviver com um público bem diferente daquele com que havia trabalhado anteriormente. Os
alunos eram essencialmente diferentes dos que eu conhecia, a realidade de uma cidade de
interior se fazia notar claramente para mim. Além disso, passei a conhecer melhor a
universidade sede do curso, a UERJ. Essa nova realidade me fez perder algumas das minhas
“vendas” em relação ao CEDERJ.
Uma nova mudança ocorreu em 2009, quando fui convidada a mudar para a tutoria a
distância no CEDERJ, e abri ainda mais meu campo de atuação e estudo, conhecendo outra
realidade, bem distinta daquela de tutora presencial. Para isso, tive de incorporar novas
habilidades, como criar alguma intimidade com os alunos sem o recurso do contato físico,
corrigir provas de mais de 500 alunos aos quais não tinha acesso, mas, principalmente, não
mais acompanhar a evolução dos alunos tão de perto. Algumas certezas caíram por terra,
outras se fortaleceram, mas o interesse e a curiosidade só aumentavam.
Muitas foram as minhas atuações na profissão, atuações estas que me fizeram crescer
cada vez mais como profissional da educação. Todas essas experiências foram essenciais para
a visão ampliada que tenho de toda a área. No entanto, nunca deixei de atuar e me interessar
pela modalidade de educação a distância e pela atividade de tutora, função esta que a cada dia
crescia mais, ampliava mais seu quadro de profissionais, era menos remunerada e
consequentemente gerava mais discussões dentro da instituição.
Decidi, então, aprofundar-me nos estudos sobre a EAD e fiz o curso de especialização
em “Planejamento, implementação e gestão em EAD” na UFF/UAB, totalmente a distância. E
tive, nesse curso, meu momento aluna de EAD pela primeira vez.
Concluí a especialização em 2010 e, como não podia deixar de ser, escolhi fazer o
trabalho final sobre as funções do tutor em EAD. Foi o início dos meus estudos sistemáticos
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sobre o tema, que continuou a ser investigado no mestrado. Hoje me considero bem mais
madura e realista em relação a essa temática, além, é claro, de ter um maior aprofundamento
teórico. Mas não menos entusiasmada e instigada para conhecer melhor a identidade, as
funções e a ação docente desse profissional que vem ganhando espaço na educação a distância
e tomando conta da minha história de vida.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, o processo de ensino-aprendizagem mediado pelo uso de tecnologias já não
é novidade, embora sua trajetória ainda seja recente e se configure como um tema em
constante discussão e reflexão. A educação a distância (EAD) caracterizada como modalidade
de educação vem crescendo significativamente nos últimos anos, seja pelo número de cursos
oferecidos, seja pelas distintas etapas de escolarização em que vem sendo ofertada. No
entanto, apesar de já convivermos com os cursos a distância com uso de ambiente virtual há
uma década, não existe conhecimento suficiente sistematizado sobre o cotidiano das salas de
aula.
A compreensão da EAD como possibilidade de formar sujeitos autônomos passa
necessariamente pelo estudo e pela reflexão acerca de quais são realmente as suas
características, não apenas como um sistema que seja uma replicação das práticas do
presencial com utilização de tecnologia, mas como uma maneira completamente nova, plena
de alternativas para desenvolver a formação dos sujeitos, de maneira alinhada e compatível
com os desafios e demandas da sociedade do informacionismo.
Costuma-se encontrar, e em mais de um autor, definidas como características
principais da EAD: a acessibilidade, a flexibilidade, a superação das barreiras de espaço e
tempo pelo uso de diferentes tecnologias de informação e comunicação ou a autonomia de
estudo para os alunos. Todavia, não se observam com muita frequência, entre elas,
características que se refiram especificamente ao professor ou ao acompanhamento feito por
ele, como se ele não fosse uma das principais características da EAD; como se a ação do
professor – aqui compreendido igualmente como tutor – não fosse também uma característica
estrutural do sistema.
Nesse sentido, a ação docente na EAD precisa ser compreendida de maneira adequada.
No entanto, para além da definição do papel do professor na EAD, cabe-nos identificar quem
é o professor nessa modalidade de ensino. A quem cabe o papel de transmitir conhecimento,
formar e transformar no ensino a distância? Essa questão expressa a indagação presente nos
programas de EAD, numa tentativa de redefinir as funções dos protagonistas da ação
educativa, ressignificando os papéis dos atores principais e, em especial, o papel do tutor, por
ser ele um dos grandes responsáveis pela efetivação do curso em todos os níveis e também
por estar constantemente orientando, dirigindo e supervisionando o processo de ensinoaprendizagem dos alunos.
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Mas quem seria o tutor? Um professor? Um educador? Aquele que ultrapassaria a
visão restrita do especialista, do conteudista? Um educador que transcende o papel de
motivador, de facilitador? Um educador que sustenta uma reflexão sobre a complexidade da
ação educativa, mesmo a distância, ultrapassando os modelos lineares? Um tutor que, para
organizar situações que promovam a aprendizagem dos alunos, transgrida algumas normas já
padronizadas e tão confiáveis?
Em nossa concepção – ainda preliminar por não haver uma experiência consolidada na
EAD –, o papel do tutor deve ser considerado categoria acadêmica, com base no compromisso
com a formação de alunos que pensem e sejam capazes de discutir e elaborar conhecimento.
No Brasil, a atuação do tutor não se constitui em profissão; sua capacitação é atribuída
a cada Instituição de Ensino Superior (IES), a qual determina também suas atribuições
específicas. A inexistência de uma terminologia uniforme sobre o conceito de tutoria e as
várias concepções com relação às práticas pedagógicas e didáticas a ela associadas implica
propor um perfil dentro dessa modalidade. Além disso, ainda há uma definição pouco clara
em relação a esse profissional, tanto pelo não reconhecimento institucional de sua docência
quanto pelas precárias condições de trabalho que lhe são oferecidas.
Foi nesse contexto de indefinições que se percebeu a necessidade de pesquisar o tutor
na EAD, suas funções, sua identidade e sua ação docente, principalmente por se acreditar que
é possível desbravar caminhos e possibilidades de solução quando se dá voz a esses
profissionais e se entra no seu campo de atuação para tentar conhecer mais profundamente sua
realidade.
Para abordar o tema da pesquisa, o presente trabalho está estruturado em quatro
capítulos. O primeiro capítulo apresenta o problema central da pesquisa, salientando o
contexto sociocultural contemporâneo e a presença da EAD na educação. Ao lado disso,
destaca o atual cenário da EAD no Brasil, a situação do ensino superior a distância, as
particularidades da docência e, por último, a situação do tutor nesse contexto educacional. Na
sequência, apresenta o objetivo e as questões de estudo, bem como a metodologia escolhida,
que direcionam a investigação e a realização da pesquisa.
O segundo capítulo, composto por três seções, aborda as questões apresentadas na
problematização do tema, agora, porém, de forma aprofundada e embasada à luz das teorias.
A primeira seção apresenta os principais conceitos de EAD, além de um breve histórico dessa
modalidade de ensino, fechando com a EAD no ensino superior brasileiro. A segunda trata de
abordagens teóricas relacionadas à docência na EAD, com suas particularidades e
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necessidades, além dos profissionais envolvidos em sua realização, chegando-se à terceira
seção, que examina o papel do tutor.
O terceiro capítulo apresenta a pesquisa de campo aplicada numa instituição de
educação a distância, o CEDERJ, com uma descrição detalhada dos procedimentos
metodológicos utilizados para a realização da pesquisa. Inicialmente, o perfil dos tutores que
participaram da pesquisa é mostrado por meio de gráficos obtidos com as respostas fechadas
do questionário. Em seguida, são retratadas e analisadas as respostas abertas do questionário e
as respostas das entrevistas concedidas pelos tutores. A análise dos dados é apresentada em
mais cinco seções: 1) Identidade: o que é ser tutor e por que ser tutor?; 2) Docência na EAD:
compartilhada ou compartimentada?; 3) Tutoria: ação docente?; 4) Uma tutoria, muitos
problemas; e 5) E por que eles continuam?
O quarto capítulo abre espaço para as considerações finais, quando são retomadas as
questões de estudo. Buscou-se responder às questões do estudo e revelar os resultados
alcançados na pesquisa, apoiados na literatura que compõem a base teórica. Por meio das
reflexões apresentadas nesse momento, visa-se a fornecer informações relevantes e
esclarecedoras para a pesquisa de campo, como também trazer contribuições que possam
aumentar o acervo das pesquisas e debates sobre o real papel do tutor na EAD.
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1 O CONTEXTO DA PESQUISA

1.1 PROBLEMATIZANDO A PESQUISA
Vivemos, nos dias atuais, um momento em que a forma como percebemos o mundo
vem sendo modificada pela influência das tecnologias de informação e comunicação (TIC).
Nossa visão de mundo e nossa sociedade têm sido afetadas tanto pela enorme quantidade de
informação que nos chega quanto pelas inúmeras possibilidades apresentadas por uma
variedade de veículos de comunicação. Isso nos leva a buscar meios de lidar com essas
mudanças tecnológicas (RÊGO, 2010).
Como assinala Castells (2001), não devemos admitir que a sociedade é determinada
por essa tecnologia, pois assim estaríamos caindo num “determinismo tecnológico”, mas não
devemos perder de vista que, a partir dos avanços tecnológicos, mudamos também nossa
maneira de pensar e agir. Essas mudanças afetam os sujeitos em seu cotidiano, sem
necessariamente determinar completamente a sua vida.
Essa sociedade é nomeada por Castells (2001) como “sociedade do informacionismo”,
sendo o conhecimento e a informação os principais eixos de sua organização. Ela não se
sustenta somente pelo uso acelerado e o consumo das informações, mas também pela
capacidade dos sujeitos de selecionar as informações que chegam até eles, gerando, assim, a
possibilidade de transformar essa informação em conhecimento.
Os recentes e constantes avanços das TIC acabaram por relativizar os conceitos de
espaço geográfico e tempo, reduzindo virtualmente as distâncias globais e o tempo gasto para
acessar o vasto acervo da produção cultural da humanidade, que ora vem sendo
disponibilizado na rede internacional. A emergência dessa “sociedade da informação”
configurou uma profunda revolução no campo da produção e disseminação do conhecimento.
Nesse fértil contexto, a modalidade de educação a distância (EAD) foi potencializada,
culminando numa educação acessível e personalizada, não necessariamente melhor, na qual
os sujeitos envolvidos têm o relativo privilégio de escolher a melhor forma de ensinar (ou de
aprender), além de facilitar a troca de conhecimentos em rede e, com isso, permitir o
surgimento de comunidades de aprendizagem.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei nº 9.394/96), ainda
que de forma incipiente, proporcionou a abertura para que a modalidade de EAD pudesse
ganhar credibilidade. Levando-se em conta o potencial de inclusão latente na EAD, cumprenos observar a oferta de educação nas diferentes regiões geográficas e a acessibilidade
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personalizada, conforme os interesses de instituições, professores e estudantes. Esses são
aspectos aparentemente promissores para a educação, tendo em vista o desafio de enfrentar
um cenário desfavorável (MOTA, 2009), pois o País ainda figura entre as nações mais
excludentes do mundo no que diz respeito ao acesso ao ensino superior. Dados publicados
recentemente apresentam um percentual de acesso dos jovens ao ensino superior ainda muito
restrito – abrange 19% na faixa etária de 18 a 24 anos (PNAD, 2009).
Outra questão a ser considerada na EAD diz respeito à velocidade com que se dá a
oferta de cursos a distância, o que vem fazendo com que os sistemas sejam primeiro criados e
utilizados, para depois serem quantificados e terem seus resultados avaliados.
No seu sentido mais amplo, a EAD não é uma novidade. Ao longo de sua história
aparecem três gerações de modelos. Na primeira geração encontra-se o ensino por
correspondência (final do século XIX), caracterizado pela limitação da interação entre aluno e
professor. Na segunda geração, o ensino com apoio de multimeios, englobando os seguintes
meios de difusão: o impresso, os programas de áudio e vídeo e, em pequena quantidade, os
computadores. A terceira geração, iniciada no final dos anos 1990, é marcada pela utilização
das TIC (CASTILHO, 2011).
Nas duas primeiras gerações, a EAD era considerada uma modalidade inferior de
educação, e que só servia para pessoas que não tinham condições de pagar um curso regular e
optavam por cursos profissionalizantes considerados de baixa qualidade (CASTILHO, 2011).
Na terceira geração, a EAD se abre para recursos e fontes eletrônicas digitais de informação,
trazendo múltiplas possibilidades para a aprendizagem.
No Brasil, a cada dia, mais alunos se matriculam em cursos de EAD, especialmente no
âmbito do ensino superior. De acordo com dados do Censo da Educação Superior de 2010, a
EAD, que praticamente inexistia há 10 anos, já respondia por 14,6% do total das matrículas
na graduação. Em 2001, apenas 5.359 estudantes estavam matriculados na modalidade de
cursos a distância. Uma década depois, esse número aumentou 170 vezes, chegando a 930.179
alunos.
Por um lado, esse crescimento significa que um maior número de pessoas está
participando do ensino superior através da EAD, mas, por outro, exige maior atenção devido
ao preocupante índice de analfabetismo funcional no País, pois um grande número de
brasileiros não possui habilidade plena na lectoescrita. Segundo estudo realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009), 20% dos brasileiros alfabetizados
não conseguem compreender textos, enunciados matemáticos e estabelecer relações entre
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assuntos, apesar de conhecerem letras e números. Tal informação nos leva a questionar a
possibilidade de amplo acesso e permanência dessa população num curso superior a distância.
A disseminação de cursos superiores de EAD em diferentes polos, principalmente nas
cidades interioranas, como é o caso do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do
Rio de Janeiro (CEDERJ) e, mais recentemente, a Universidade Aberta do Brasil (UAB),
pretende ser uma iniciativa visando a permitir o acesso à educação de um grande contingente
de indivíduos que não teriam condições de frequentar o curso presencial tradicional pelo fato
de morarem longe das universidades ou por indisponibilidade de tempo nos horários
tradicionais de aula.
Além do aumento no número de cursos e alunos, a modalidade EAD mediada pela
Internet faz surgir novas figuras profissionais no trabalho docente. Segundo Mill (2012), na
docência em EAD algumas relações se criam com outros profissionais que participam do
processo ensino-aprendizagem, introduzindo, por exemplo, a figura do tutor.
Mill (2012) afirma que a docência na EAD ainda não está devidamente
profissionalizada, sendo vista como uma força de trabalho inferior e depreciada em relação à
docência presencial. Como parte desse quadro profissional, o tutor também sofre grande
depreciação, senão a maior delas, no que diz respeito ao seu papel na EAD, apesar de
desempenhar, segundo Maggio (2001), um papel-chave no processo ensino-aprendizagem
nessa modalidade.
Não existe, até o momento, um termo que defina o papel do tutor no trabalho com a
EAD. Nos dicionários e verbetes, os termos tutor e tutoria aparecem relacionados mais
diretamente às necessidades e à realidade jurídica do que propriamente à atividade
educacional.
A esse profissional é dada uma infinidade de denominações, tais como: “tutor virtual,
tutor eletrônico, tutor presencial, tutor de sala de aula, tutor local, orientador acadêmico,
animador e diversas outras” (MILL, 2008, p. 3). Isso se deve ao fato de os tutores se
relacionarem mais diretamente com o aluno, despertando nele a motivação e o interesse pelo
estudo.
O desenvolvimento de cursos na modalidade a distância permite levantar, refletir e
discutir questões relacionadas ao papel, às funções, às tarefas e às inúmeras responsabilidades
que o tutor assume quando se dispõe a acompanhar e orientar os alunos no processo ensinoaprendizagem.
As características do tutor de um curso a distância não estão relacionadas apenas a
competências administrativas, mas também a aspectos ligados ao relacionamento interpessoal.
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O tutor deve desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal que valorizem um
processo de formação flexível e aberto para o diálogo e para a negociação constantes durante
a aprendizagem.
Cada tutor, na sua modalidade, presencial ou a distância, assume responsabilidades e
papéis que vão além das funções especificadas no momento de sua contratação e chegada à
instituição. Embora tenha uma função reconhecidamente importante e determinante nos
cursos a distância, o tutor ainda é um profissional que carece de perfil profissiográfico, que
lhe confira uma formação definida e um espaço determinado na EAD.
Apesar de alguns estudos (JAEGER, 2010; VILARINHO e CABANAS, 2008;
SCHNEIDER e MALLMANN, 2010) já terem indicado elementos característicos e relevantes
na atividade de tutoria, o aprofundamento dessa questão pode revelar outros indícios que
levem ao entendimento da função do tutor na EAD.
Para Jaeger (2010), novas atividades e responsabilidades foram incorporadas aos
poucos ao trabalho da tutoria diante das demandas que surgiram. A partir daí, foi possível
perceber a necessidade de uma atuação mais abrangente do tutor, direcionada tanto para
aspectos relacionados a conteúdos como também tecnológicos e educacionais, podendo fazer
uma integração desses conhecimentos para a construção de uma EAD mais atraente e eficaz.
Em consonância com Jaeger, os resultados encontrados por Vilarinho e Cabanas
(2008) em seu estudo indicam que os tutores:
a) não passam por uma formação específica para o exercício da tutoria;
b) chegam à atividade de modo fortuito;
c) situam as dificuldades de sua prática nas limitações dos alunos e da tecnologia; e
d) não se identificam como docentes.
Para as autoras, as atribuições indicadas como específicas da tutoria são inerentes à
docência. A visão desses sujeitos reflete o tratamento dicotômico que o tutor recebe na
literatura pedagógica: ora visto apenas como estimulador, ora como professor.
Essas respostas nos levam a pensar em procedimentos referentes às funções do tutor,
como sinalizam Schneider e Mallmann (2010). Ao concluírem sua pesquisa, elas apontaram
que as atribuições dos tutores na EAD precisam ser estabelecidas com maior consistência
operacional nas políticas públicas e nos editais, funcionando como diretrizes indutoras da
qualidade curricular, pedagógica e de gestão das instituições credenciadas para a oferta de
cursos nessa modalidade.
Há ainda muito o que investigar sobre a realidade do tutor na EAD, pois ele é,
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geralmente, responsável por acompanhar o aluno em todo o seu processo de aprendizagem,
desde a orientação de estudos e a explicação dos conteúdos até a avaliação de suas atividades.
Entretanto, na maioria das instituições, é dado ao tutor um valor secundário, inferior,
entendendo que cabe a ele apenas a função de mediar a informação entre o aluno e o material
didático, sendo este último autoexplicativo, possibilitando ao aluno aprender sozinho.
O entendimento que se tem sobre esse profissional, inclusive aquele difundido nos
Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (2007, p. 19), traz a “figura”
do tutor como um
[...] dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. Suas
atividades desenvolvidas a distância e/ou presencialmente devem contribuir
para o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem e para o
acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico.

A discussão que se apresenta, nesse caso, refere-se ao significado da função tutorial.
Se o tutor é quem acompanha o aluno, trabalha cotidianamente com ele, participa dos
processos de avaliação das aprendizagens e do curso, entre outras funções, cabe questionar no
que essas atribuições são diferentes daquelas dos professores presenciais. (ALONSO, 2010).
Scheibe (2006) chama a atenção para esse problema, trazendo à cena uma
consideração muito relevante quanto à atuação do tutor na EAD. Por mais tênue que possa
parecer a fronteira entre o trabalho desse profissional e o do professor na EAD, o que se busca
realmente é a competência dessa docência para a qualidade na formação dos alunos, para que
haja uma efetiva consolidação dessa modalidade de educação.
Alonso (2010) considera fundamental que os novos campos profissionais apresentados
no cenário da EAD sejam efetivados, para que não haja mais a possibilidade de se confundir a
quem cabem os papéis de mediar a aprendizagem e de tomar decisões pedagógicas que afetam
o processo de formação.
Esse fato se justifica principalmente na EAD, visto que esta se utiliza de um tipo
diferenciado de docência,
em decorrência da parcelarização do trabalho docente na EAD, entendida
como uma de suas particularidades. Muitas vezes, no discurso do “trabalho
em equipe” tido, supostamente, como uma das bases da modalidade, é
possível verificar que ao tutor fica destinada a maior parte das atividades de
ensino. (ALONSO, 2010, p. 1330).

Além disso, Alonso (2010) chama atenção para outros fatores importantes que
contribuem para a desvalorização do professor na EAD, como a falta de institucionalização de
muitos programas de EAD e o aumento excessivo na abertura de cursos num sistema que
conta com o serviço tutorial para se expandir, sem causar grandes impactos para a IES e
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supondo a otimização do trabalho do professor, “seja de recursos humanos ou financeiros, tem
como uma de suas consequências a baixa relação custo-benefício, expondo a face do que mais
tem interessado a administradores e governantes, o lucro” (ALONSO, 2010, p. 1331).
O que se apresenta nesse quadro é que a prática docente em cursos de EAD se dá de
diferentes maneiras, mas sempre colocando o tutor com uma função distinta daquela do
professor e dando a ele um menor valor, tanto social quanto econômico. Sendo assim, cresce
a importância de estudos sobre esse profissional que indiquem quais as funções por ele
exercidas, sua identidade profissional e, sobretudo, caracterização de sua atuação docente na
EAD.

1.2 OBJETIVO E QUESTÕES DE ESTUDO

O objetivo do presente trabalho é analisar o trabalho de tutoria no curso de Pedagogia
do CEDERJ/UERJ, buscando compreender melhor o papel do tutor na EAD, sua identidade,
suas funções e sua ação docente.
O desenvolvimento da pesquisa foi baseado em três questões de estudo:
a) Como os tutores se identificam com as funções que exercem?
b) Como os tutores analisam sua ação docente no exercício de suas funções?
c) Em que medida as funções indicadas e descritas por esses tutores concretizam as
funções definidas institucionalmente?

1.3 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada no CEDERJ, consórcio criado no ano de 2000, que reúne o
Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Fundação CECIERJ, e as seis
universidades públicas sediadas no estado: UERJ, UENF, UNIRIO, UFRJ, UFF, UFRRJ e
CEFET. Ele atua no Estado do Rio de Janeiro na oferta de cursos de graduação e pósgraduação a distância, apoiado em polos presenciais conveniados com as prefeituras
municipais do estado. Utilizando a EAD, visa a oferecer cursos nos mesmos padrões de
qualidade de ensino das instituições consorciadas e tem o objetivo de contribuir para a
interiorização do Ensino Superior gratuito e de qualidade, para o acesso de pessoas que não
podem estudar nos horários dos cursos presencialmente oferecidos, atuar na formação
continuada de professores de todo o Rio de Janeiro e criar uma massa crítica em Educação a
Distância no Estado.
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Dos polos regionais de atendimento implementados pelo CEDERJ, 13 são de
responsabilidade da UERJ (Maracanã, Paracambi, Nova Friburgo, Petrópolis, São Pedro da
Aldeia, Petrópolis, Itaguaí, Magé, Belford Roxo, Angra dos Reis, Rocinha, Nova Iguaçu e
Três Rios).
Por tratar-se de um curso na modalidade semipresencial, o projeto prevê duas
modalidades de tutoria: a distância e presencial. Além do acompanhamento dos alunos nas
dúvidas quanto ao conteúdo da disciplina, cabe aos tutores presenciais uma importante tarefa:
ajudar o aluno no planejamento e na administração do tempo acadêmico, visando a sua
autonomia intelectual, tornando-se, assim, importante agente na diminuição dos níveis de
abandono e de trancamento de matrícula. Os tutores a distância, por sua vez, têm como função
principal atender e orientar os alunos, esclarecendo suas dúvidas quanto aos conteúdos por
meio de desafios cognitivos que promovam o reconhecimento da questão por parte do aluno.
Os sujeitos da pesquisa foram os tutores, presenciais e a distância, antigos (de 4 a 10
anos na função) e novos (com menos de 4 anos na função), que atuam na tutoria do Consórcio
CEDERJ/UERJ, no curso de Licenciatura em Pedagogia, somando, aproximadamente, 50
profissionais (em torno de 20% do total de tutores do curso).
A pesquisa realizada foi de cunho qualitativo e, como tal, pôde empregar um número
diversificado de métodos e instrumentos de coleta de dados, tais como observação
participante, entrevista (individual ou grupal), grupo focal e análise documental (ALVESMAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2001).
A pesquisa documental foi utilizada na busca de informações em documentos oficiais,
como decretos, leis, referenciais de qualidade, diretrizes e planos definidos pelo Ministério da
Educação, bem como em documentos oficiais do CEDERJ, como editais de seleção de
tutores, declarações de funções dos tutores e outros documentos que faziam referência às
funções estabelecidas para esses profissionais no Consórcio. Segundo Ludke e André (1986),
a análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja
complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de
um tema ou problema. Utiliza-se de materiais que não receberam tratamento analítico e vive
muito da crítica histórica.
A perspectiva do construtivismo social foi escolhida por ser a mais coerente, pois
valoriza a explicitação dos processos por meio dos quais as pessoas descrevem e explicam o
mundo em que vivem e adota a perspectiva de que o conhecimento resulta das práticas sociais
construídas conjuntamente, e não de uma apreensão individual da realidade posta. Dessa
forma, na abordagem construtivista, as concepções dos estudantes adquiriram um status
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superior: “o que era lugar comum e indigno tornou-se significante; o que era bem conhecido
para ser pensado como merecedor de comentários se tornou, de repente, a substância de uma
pesquisa iluminadora” (SOLOMON, 1994, p. 6).
Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados questionários com perguntas
abertas e fechadas. Além disso, foram feitas entrevistas individuais, de forma semiestruturada,
para complementar a pesquisa. Todas as entrevistas foram gravadas, previamente autorizadas
pelos participantes e transcritas na íntegra.
A análise dos dados coletados foi realizada por meio da análise de conteúdo e, dentro
dela, na modalidade de análise temática, visto que Bardin (2000, p. 153), entre as diversas
alternativas para a categorização, afirma que essa é “rápida e eficaz na condição de se aplicar
a discursos diretos (significações manifestas) e simples”. A análise temática, de acordo com
Bardin (2000), exige leitura dos registros e das entrevistas inúmeras vezes, até que deles
sejam levantados temas que, posteriormente, sirvam como orientadores para a categorização
dos dados e análise à luz dos pressupostos teóricos.
O objetivo da análise de conteúdo, portanto, é a inferência, ou seja: ligar alguns itens
do discurso por meio de um processo de categorização de ocorrências contidas nas falas. No
preparo desses dados é essencial definir as unidades de análise para codificá-las em categorias
e subcategorias. Os dados não têm significância, constituem uma descrição pura e simplista
dos conteúdos, mas propiciam uma interpretação dos significados, tendo por base a frequência
e a presença de elementos significativos dos textos (RIZZINI; CASTRO; SARTOR, 1999).
Embora se saiba que uma pesquisa, por si só, não é capaz de encerrar o tema que
aborda, espera-se que este trabalho seja mais um instrumento de apoio acadêmico para futuros
estudos, com a utilização de seus resultados pelos gestores de cursos de EAD, e quem sabe até
servir de apoio para a prática dos tutores em seu trabalho.
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2 REVISITANDO A LITERATURA

2.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

O tema educação a distância (EAD) se faz presente com cada vez mais intensidade no
cenário educacional brasileiro, sendo evidenciado por várias propostas, debates e ações dos
dirigentes da educação. O que se busca, na verdade, são caminhos de atuação viáveis e
eficientes em projetos de EAD, visto que esta modalidade pode trazer novas possibilidades
em termos de acesso e mudança de paradigmas educacionais, como nos mostra Lobo Neto
(2002, p. 45):
(...) a atual pauta temática da educação a distância refere-se especialmente a
três características: 1) suas reais possibilidades de abertura e ampliação de
oportunidades de acesso a uma educação de qualidade, como resposta
adequada às exigências de mais e melhor formação em uma modernidade
globalizada e competitiva; 2) sua consistência como solução de problemas e
dificuldades colocadas pela falta de disponibilidade de tempo de candidatos
a cursos de diferentes níveis e modalidades, pela exigüidade de espaços e
carência quantitativa para seu atendimento; 3) seu real valor como
instrumento eficaz de renovação e mudança de paradigmas pedagógicos
diante das ilimitadas potencialidades das novas Tecnologias de Informação e
Comunicação.

Neste sentido, percebe-se que essas questões são e sempre foram uma preocupação de
muitos educadores e instituições que ousaram propor e realizar projetos educativos a
distância. Ao mesmo tempo, no período atual, a EAD vem sendo apresentada como
importante instrumento de inclusão – social, educacional e digital – e também identificada
como modelo educacional capaz de contribuir para reverter, num curto intervalo de tempo, o
quadro atual de exclusão (BELLONI, 2001).
Além disso, a EAD surge cada vez mais, no contexto das sociedades contemporâneas,
como uma modalidade de educação extremamente adequada e desejável para atender às novas
demandas educacionais decorrentes das mudanças na nova ordem econômica mundial
(BELLONI, 2012, p. 1).
Essa mudanças que ocorrem no processo econômico, na organização e na gestão do
trabalho, no acesso ao mercado de trabalho e na cultura cada vez mais mediatizada e
mundializada, requerem também transformações nos sistemas educacionais que vão
assumindo e enfrentando novos desafios (TRINDADE, 1992).
Nesse quadro de mudanças na sociedade e no campo da educação, já não se
pode considerar a EAD apenas como um meio de superar problemas
emergenciais (como parece ser o caso na LDB brasileira), ou de consertar
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alguns fracassos dos sistemas educacionais em dado momento de sua
história (como foi o caso de muitas experiências em países grandes e pobres,
inclusive o Brasil, nos anos de 1970). (BELLONI, 2012, p. 3).

A discussão sobre a expansão da EAD no Brasil apresenta, segundo Alonso (2010),
contradições importantes sobre a qualidade do ensino superior, levando o poder público a
criar estratégias para aumentar o número de alunos no ensino superior. Por um lado, foram
criados programas de financiamento de recursos públicos para instituições privadas, como é o
caso do Programa Universidade para Todos (ProUni) e, por outro, o crescimento da EAD,
vista como modalidade de ensino capaz de expandir rapidamente o número de vagas no
ensino superior. Nesse sentido, deve-se considerar essa possibilidade como sendo viável ou
não para a expansão, com qualidade, do ensino superior no País.
Neste ponto do capítulo, serão apresentados maiores esclarecimentos sobre a EAD,
seus conceitos e sua história e, mais detidamente, sobre o ensino superior a distância no
Brasil, que é o campo da presente pesquisa.

2.1.1 Conceitos

Litwin (2001) afirma que a educação a distância nasceu e se desenvolveu como
resposta às necessidades educacionais vigentes e foi incorporada ao ensino por diferentes
tecnologias: inicialmente através de livros e cartilhas; por televisão e rádio na década de 1970;
através de áudio e vídeo nos anos 1980; e, nos anos 1990, com o uso do sistema de redes e
satélites, além do correio eletrônico e da Internet.
Desde o seu surgimento, a EAD vem enfrentando desafios e desenvolvendo modelos
educacionais que, singularmente, marcam cada geração.
[...] o termo educação a distância cobre as distintas formas de estudo em
todos os níveis, que não se encontram sob a contínua, imediata supervisão de
professores presentes com os estudantes em aula, mas que, sem dúvida, são
beneficiados por um planejamento, guia e acompanhamento de uma
organização educativa. A educação a distância inclui todos os métodos de
ensino, nos quais devido à separação existente entre professores e alunos, as
fases interativas e pré-ativa do ensino se realizam através de recursos
impressos, mecânicos ou eletrônicos. (HOLMBERG, 1999, p. 20).

A EAD, definida inicialmente como uma modalidade de educação na qual existe uma
separação física entre professor e aluno, necessita, assim como no ensino presencial, de uma
estrutura administrativa organizada de forma a garantir a qualidade de sua realização. Vários
autores apresentam sua visão de como essa organização deve acontecer para a garantida
eficácia da EAD, entre eles Aretio (1996), Cirigliano (1996), Dogmen (1997) e Litwin (2001).
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Seguem-se algumas das principais ideias desses autores como forma de uma breve
conceituação sobre a EAD:
Para Aretio (1996, p. 40),
O Ensino a Distância é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional,
que pode ser massivo e que substitui a interação pessoal, na sala de aula, de
professor e aluno, como meio preferencial de ensino, pela ação sistemática e
conjunta de diversos recursos didáticos e pelo apoio de uma organização e
tutoria que propiciam a aprendizagem independente e flexível dos alunos.

Para Cirigliano (apud ARETIO, 1996, p. 36), a educação a distância é um ponto
intermediário entre a relação presencial professor-aluno e a educação autodidata, aberta, em
que o aluno não precisa da ajuda do professor para aprender.
A Educação a Distância, ao não haver contato direto entre educador e
educando, requer que os conteúdos sejam tratados de um modo especial, ou
seja, tenham uma estrutura ou organização que os torne passíveis de
aprendizado a distância. Essa necessidade de tratamento especial exigida
pela distância é o que valoriza o modelo de instrução, de maneira que se
torne um modo de tratar e estruturar os conteúdos para fazê-los assimiláveis.
Na Educação a Distância, ao se colocar o aluno em contato com o material
estruturado, isto é, com os conteúdos organizados segundo seu
planejamento, é como se, no texto, o material – e graças ao planejamento – o
próprio professor estivesse presente.

Para Dogmen (apud LANDIN, 1997, p. 24), a EAD é:
Uma forma sistematicamente organizada de auto-estudo onde o aluno se
instrui a partir do material de estudo que lhe é apresentado, onde o
acompanhamento e a supervisão do estudante são levados a cabo por um
grupo de professores. Isto é possível de ser feito a distância através da
aplicação de meios de comunicação capazes de vencer longas distâncias.

Além disso, esses mesmos autores concordam com Litwin (2001), quando tratam da
questão dos recursos utilizados na EAD e que dão suporte à sua realização, na medida em que
permitem a abordagem de inúmeros temas com mais agilidade do que os recursos utilizados
no ensino presencial, além de aumentar a aproximação na comunicação entre professores e
alunos e entre alunos e alunos. Dogmen (1997) faz referência a meios de comunicação,
Cirigliano (1998) se refere a material e Aretio (1994) refere-se a recursos didáticos.

2.1.2 Histórico

Segundo Litwin (2001), a EAD foi institucionalizada no final do século XIX, nos
Estados Unidos e na Europa, em instituições particulares, que ofereciam cursos por
correspondência destinados ao ensino de temas relacionados à formação para determinados
ofícios. Com o passar dos anos, esses cursos foram se diversificando e ampliando a sua oferta.
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Na Espanha, a Universidade Nacional de Educação a Distância (UNED) desde 1978
oferece cursos a um grande número de estudantes em todo o mundo, tanto de graduação como
de pós-graduação; na Alemanha existe, desde 1981, a Fern Universität.
Na Grã-Bretanha, em 1982, foi criada a Open University, apresentando uma proposta
diferenciada de ensino, utilizando meios impressos, televisão e cursos intensivos em períodos
de recesso de outras universidades convencionais.
Na América Latina, a EAD sofreu forte influência das escolas internacionais; a
Universidade Aberta da Venezuela e a Universidade Estadual a Distância da Costa Rica são
instituições que marcaram a década de 1970; atendiam demandas de empresas como Nestlé,
Duratex, Singer, Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira e Ford-Willys do Brasil. Essas
instituições adotaram o modelo inglês de utilização de meios impressos, televisão e cursos
intensivos em períodos de recesso de outras universidades (ALONSO, 1996).
Num primeiro momento, o ensino a distância, no Brasil, não passava de ensino por
correspondência; era baseado em textos e exercícios constantes de apostilas que o aluno
recebia pelo correio.
Segundo Alves (1994), em 1941 foi criado no Brasil o Instituto Universal Brasileiro,
que rapidamente se tornou o maior difusor de cursos profissionalizantes. Os primeiros cursos
oferecidos foram no ramo da eletrônica, formando radiotécnicos a distância, na modalidade
por correspondência.
Em 1970 surgiu o Projeto Minerva, que era vinculado a várias instituições, entre as
quais Ministério da Educação, Fundação Padre Anchieta e Fundação Padre Landell de Moura
(FEPLAM). O Projeto Minerva foi transmitido em rede nacional por 1.200 emissoras de rádio
e 63 emissoras de televisão, visando a preparar alunos para os exames supletivos de
Capacitação Ginasial e Madureza Ginasial. Atendeu a 17.246 alunos de outubro de 1970 a
dezembro de 1971.
Para Alonso (1996), esse programa foi criado no intuito de oferecer uma solução
rápida para os problemas do desenvolvimento econômico, social e político do País. Tinha
como contexto histórico um período de crescimento econômico, conhecido como “milagre
econômico”, em que a finalidade principal da educação era preparar mão-de-obra qualificada
para apoiar esse desenvolvimento e fazer frente à competição internacional. Esse projeto foi
mantido até o início dos anos 1980, apesar de severas críticas e do baixo índice de aprovação,
pois 77% dos inscritos não conseguiram obter o diploma.
Outra iniciativa que não apresentou os resultados esperados foi o projeto criado pela
Universidade de Brasília (UnB), influenciado pelo sucesso da Open University do Reino
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Unido, em meados da década de 1970. A UnB adquiriu os direitos de tradução e publicação
dos materiais utilizados, começando a produzir alguns cursos próprios.
Em 1978, a Fundação Padre Anchieta (TV Cultura) e a Fundação Roberto Marinho
lançaram o Telecurso 2º Grau, que até hoje está no ar, combinando programas de televisão
com material impresso vendido em bancas de jornal a fim de preparar os alunos para o exame
supletivo. Em 1995, foi lançado o Telecurso 2000, nos mesmos moldes do anterior.
Na década de 1980, foi iniciada uma segunda geração do ensino a distância,
patrocinada pelas universidades, quando passaram a ser utilizados a televisão e o
videocassete, os chamados telecursos profissionalizantes. Mas eram cursos de caráter
supletivo, apenas.
A modalidade de educação a distância no País obteve respaldo legal para sua
realização com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394 de 20 de dezembro de
1996 –, que estabelece, em seu artigo 80, a possibilidade de uso orgânico da modalidade de
educação a distância em todos os níveis e modalidades de ensino.
Esse artigo foi regulamentado posteriormente pelos Decretos 2.494 e 2.561, de 1998,
ambos revogados pelo Decreto 5.622, em vigência desde sua publicação em 20 de dezembro
de 2005.
No Decreto 5.622 ficou estabelecida a política de garantia de qualidade no tocante aos
variados aspectos ligados à modalidade de educação a distância, notadamente ao
credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e avaliação, harmonizados com
padrões de qualidade enunciados pelo Ministério da Educação. Entre os tópicos relevantes do
Decreto, têm destaque:
a) a caracterização de EAD visando instruir os sistemas de ensino;
b) o estabelecimento de preponderância da avaliação presencial dos
estudantes em relação às avaliações feitas a distância;
c) maior explicitação de critérios para o credenciamento no documento do
plano de desenvolvimento institucional (PDI), principalmente em relação aos
polos descentralizados de atendimento ao estudante;
d) mecanismos para coibir abusos, como a oferta desmesurada do número de
vagas na educação superior, desvinculada da previsão de condições
adequadas;
e) permissão de estabelecimento de regime de colaboração e cooperação
entre os Conselhos Estaduais e Conselho Nacional de Educação e diferentes
esferas administrativas para troca de informações;
f) previsão do atendimento de pessoa com deficiência;
g) institucionalização de documento oficial com Referenciais de Qualidade
para Educação Superior a Distância. (BRASIL, 2007, p. 5-6).

Foi a partir desse respaldo da legislação educacional e da realização de políticas de
incentivo à expansão da EAD no País que teve início um período de grande disseminação de
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cursos nessa modalidade. Os primeiros projetos de ensino superior partiram de instituições
públicas, mas foram logo suplantados pela iniciativa privada, que hoje conta com a maioria
das vagas de cursos de graduação a distância no Brasil, como destaca Alonso (2009, p. 1323):
A dinâmica de expansão do ensino superior no Brasil é marcada pelo avanço
do setor privado. Mesmo conhecidos, vale lembrar que dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e
segundo esse Instituto, a educação superior brasileira é uma das mais
privadas do mundo (INEP, 2008). No ano de 2007, das 4.880.381 matrículas
no ensino superior, aproximadamente 84% concentravam-se em instituições
de natureza privada. Do total de 2.281 instituições de ensino superior, 89%
eram de instituições desse setor e apenas 11% de instituições públicas. Desse
total, segundo Resumo Técnico – Censo da Educação Superior de 20075 –,
106 instituições eram de ensino superior federal, 82 estaduais e 2.032
privadas, com cerca de 2 mil estabelecimentos caracterizados como
faculdades, escolas, institutos, faculdades integradas e faculdades de
tecnologia, enquanto as universidades e centros universitários respondiam
por 8% e 5,3%, respectivamente.

Para melhor compreender esse avanço em números da EAD no Brasil, é importante
conhecer os caminhos perseguidos pelo ensino superior nessa modalidade de ensino.

2.1.3 Ensino superior a distância no Brasil

O primeiro curso de graduação a distância foi criado em 1995, pela Universidade
Federal do Mato Grosso, em caráter experimental, para a formação de professores de 1a a 4a
série do ensino fundamental, seguido por várias outras instituições públicas, como é o caso do
consórcio CEDERJ no Estado do Rio de Janeiro, em 2000.
Em 2006, o CEDERJ foi incorporado ao Sistema Universidade Aberta do Brasil
(UAB). Esse sistema foi oficializado pelo Decreto 5.800, de 08 de junho de 2006, que o
define como programa específico do governo federal que prioriza a oferta de educação
superior, voltado prioritariamente à formação de professores da educação básica, na
modalidade a distância, contando para isso com a participação e parceria das Instituições
Públicas de Ensino Superior (IPES), dos municípios e/ou dos estados da federação,
denominados entes consorciados. Foi então que a oferta da EAD tornou-se regular e
significativa, consolidando-se nas IPES do País.
O UAB tem como prioridade a formação de professores para a educação básica. Para
atingir esse objetivo central, a UAB faz a articulação entre IPES, estados e municípios
brasileiros, com o intuito de promover, por meio da metodologia da educação a distância, o
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acesso ao ensino superior para camadas da população excluídas do processo educacional. O
sistema tem os seguintes objetivos:
I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e
continuada de professores da educação básica;
II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e
trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;
IV - ampliar o acesso à educação superior pública;
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes
regiões do País;
VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e
VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de
educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de
ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.
(BRASIL, 2006, p. 1).

Tendo por base o aprimoramento da educação a distância, o Sistema UAB visa a
expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior. Para isso, busca
fortes parcerias entre as esferas federais, estaduais e municipais do governo.
No final da década de 1990, avaliava-se o potencial de alunos para EAD em 2,4
milhões de pessoas. No mundo, segundo dados da UNESCO, mais de 160 milhões de pessoas
já utilizam sistemas de EAD (CASTILHO, 2011).
O momento de expansão da EAD no ensino superior no Brasil, como explica Alonso
(1996), foi marcado por duas fases: a primeira foi a tentativa de expandir com muita rapidez a
oferta desses cursos e a segunda foi o acompanhamento desse crescimento com a
infraestrutura necessária para lhes garantir qualidade na oferta de ensino. A segunda fase não
conseguiu atingir seu objetivo, pois os recursos de infraestrutura não acompanharam a grande
oferta de cursos, além da falta de recursos humanos para fazer a experiência dar certo. Sendo
assim, vários desses cursos fecharam logo após as primeiras tentativas.
A maneira pela qual os programas de EAD foram instituídos, segundo Alonso (1996),
elaborados a partir de uma ideia centrada na modalidade de ensino, apresentou-se como uma
possibilidade de responder de modo diferente a demandas de formação, mesmo que ainda de
maneira um pouco frágil, “seja pela não institucionalização do trabalho com a modalidade,
seja pela incipiência da infraestrutura disponível para os alunos, entre os principais fatores
que determinam a atual oferta de cursos nessa modalidade” (ALONSO, 1996, p. 1333).
Diante dessas experiências em EAD, autores como Rêgo (2010) levantam questões
sobre a formação dada aos nossos alunos de ensino superior e qual o sentido dessa formação.
A partir das transformações que a sociedade vem sofrendo e do volume de informações que
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chegam rapidamente, fica difícil eleger o que é relevante ou não para formar os sujeitos na
educação superior.
Mas sabe-se que a simples oferta de informação, em diferentes meios, não garante a
geração de conhecimento: “Formar pela possibilidade de pensar, de criticar, de analisar,
transformando informação em conhecimento.” (RÊGO, 2010, p. 54). Se esse é o desafio, é
preciso pensar como a universidade vai se posicionar, na qualidade de instituição responsável
pela produção e difusão do conhecimento na sociedade e, ainda, “formar na dimensão da
consciência planetária, para além da mera transmissão e do consumo de informação, do
excesso de especialização e da fragmentação, características do modelo de universidade
surgido na Modernidade” (ibidem, p. 55).
Peters (1983 apud BELLONI, 2006, p. 12) nos situa em relação ao sentido da EAD no
contexto histórico:
Assim como na história da educação presencial observou-se uma fase
(segunda metade do séc. XIX – Revolução Industrial) em que predominou
uma proposta de ensino padronizado e de massa, caracterizada pela divisão e
especialização das disciplinas e pela atuação do professor baseada nos
modelos das linhas de montagem das fábricas, com o intuito de formar mãode-obra [...].

Esse fato não aconteceu somente na educação presencial, pois, como apontam os
autores, na EAD pode-se notar também uma influência do modelo fordista de produção
industrial. Isso faz com que cursos a distância sejam elaborados visando a racionalização e
fragmentação do trabalho. No controle acentuado, na concentração e burocratização do
processo de trabalho e na produção de “pacotes educacionais” (PETERS, 1983 apud
BELLONI, 2006, p. 18)
As iniciativas mais constantes e amplas de uso do computador e da Internet para o
ensino foram concentradas na EAD, justamente pelas possibilidades e ferramentas de
comunicação e interação que oferecem, pois, segundo Rêgo (2010), na EAD, outros
elementos devem ser priorizados na comunicação, já que não é possível contar com elementos
de fala e expressão fácil, por exemplo.
Na EAD, a maior parte da comunicação com o aluno acontece através de textos,

materiais didáticos impressos e troca de informações no AVA por escrito, além da utilização
de textos não verbais, como vídeos, imagens, fotos, ícones e desenhos, que ajudam o aluno a
compreender o conteúdo.
Portanto, pode-se dizer que os processos de EAD são os que provocam inicialmente
uma reflexão sobre a relação necessária entre a proposta metodológica do ponto de vista
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educacional e o tipo de tecnologia e ferramentas que podem ou precisam ser utilizadas no
desenvolvimento do modelo de curso que se propõe elaborar.
Nesse caso, não se trata apenas de pensar em qual modalidade de ensino se utiliza
mais e melhor as TIC, mas de constatar que a EAD se fortaleceu e se manteve justamente pela
possibilidade de utilização de todos os recursos tecnológicos disponíveis na atualidade
(RÊGO, 2010).

2.2 A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

No início da utilização da EAD como modalidade de ensino não havia uma grande
preocupação com a atuação do professor, pois este participava apenas da elaboração dos
materiais didáticos. Não havia ainda uma interação com o aluno nem a mediação do processo
ensino-aprendizagem. O rádio e a TV eram as principais tecnologias utilizadas na época
(RÊGO, 2010).
Com os avanços das tecnologias de informação e comunicação, acompanhados do uso
da Internet, além de vários recursos de interatividade, os programas de EAD tiveram de
recorrer a outros tipos de materiais para seus cursos, como o “acompanhamento do processo
de aprendizagem dos alunos, porque a comunicação passou a apresentar a possibilidade de
assumir caráter multidirecional” (RÊGO, 2010, p. 118).
Nesse ponto, os debates e as discussões em torno da EAD fazem surgir a problemática
da docência na educação a distância. Para Keegan (apud BELLONI, 2001, p. 80), “em
educação a distância quem ensina é uma instituição”. Com base nesse pressuposto, Belloni
(2001) considera que a definição do papel, das funções e das tarefas docentes em EAD terá de
ser necessariamente diferente daquela do ensino convencional. A indefinição conceitual e
institucional desses aspectos da docência na EAD reflete-se no papel e nas funções do
professor a distância.
As particularidades de formação, saberes e perfil docente passaram então a ser a base
das discussões sobre a docência em EAD, pois dizem respeito ao fazer pedagógico docente e
à identidade profissional.
Para Belloni (1999), o uso das TIC na EAD torna o ensino mais complexo devido à
segmentação do ato de ensinar em múltiplas tarefas. Seguem-se a lógica e o modelo
racionalizado e industrializado do tipo fordista, que se baseiam na divisão do trabalho e são
desligados da pessoa do professor, profissional central do ensino convencional.
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Como resultado dessa divisão do trabalho, as funções docentes se separam e passam a
fazer parte de um processo de planejamento e execução dividido no tempo e no espaço, o que
torna difícil a identificação de quem é o professor em educação a distância.
Sendo assim, torna-se essencial compreender como a docência é constituída na EAD,
pois ela apresenta diferenças em relação ao ensino presencial. O quadro abaixo apresenta uma
síntese das que seriam, na visão de Aretio (2008), as principais diferenças entre o professor no
ensino presencial e no ensino a distância:
Quadro 1 – Diferença do professor na educação presencial e a distância.
Professor na educação presencial

Professor tutor na educação a distância

O professor é o centro do processo de ensino e
aprendizagem, é o que explica e expõe o conteúdo
todo o tempo.

O aluno é o centro do processo de ensino e
aprendizagem o tempo todo, o professor está a
disposição para atender as consultas do aluno, o
aluno é o que mais fala, o professor atende suas
indagações.
Os materiais impressos e audiovisuais são para
fontes de informação do aluno e do tutor e
funcionam como guias ilustrativos, o tutor orienta
essa utilização.

O professor utiliza várias fontes de informação
como os materiais impressos para preparar suas
aulas, bem como os meios audiovisuais, os
laboratórios e todos funcionam como apoio ao seu
trabalho.
O processo de ensino requer a presença física do
professor, no mesmo espaço que o aluno, ou seja,
um frente ao outro. O aluno necessita da presença
do professor para aprender.
Tem um estilo de ensinar estabelecido.
Pode desenvolver seu trabalho com base em um
conceito generalizado dos alunos e ir
aperfeiçoando pela observação direta a cada
encontro com os alunos
Desenvolve em classe a maior parte do processo
de ensino e aprendizagem
O professor é responsável por todo o aspecto do
curso desde conteúdo, organização, evolução do
aluno, freqüência em sala, qualificação do aluno,
avaliação e supervisão da classe.

O professor está distante do aluno, não está no
mesmo lugar, ou seja, não estão frente a frente. O
aluno pode não necessitar da presença do professor
para aprender.
Está em processo de desenvolvimento e é um novo
estilo de docente que surge.
Necessita de dados para efetuar seu trabalho como
idade, ocupação, nível socioeconômico, hábitos de
estudo, expectativas e motivações para estudar.
Atende o aluno quando este solicita a ajuda do
professor para aprender.
Tem pouca influência ou quase nenhuma sobre os
aspectos de gerenciamento do curso citados no
modelo presencial, os quais competem a outras
pessoas/áreas. O professor da disciplina reestrutura
o material impresso em função das sugestões do
tutor e das indagações dos alunos.

Fonte: ARETIO, 1996, p. 260.

Na comparação de Aretio (1996), percebe-se mais claramente a diferença na ação
docente no ensino presencial e no ensino a distância, justificando algumas diferenças também
na forma como as funções desse docente são estabelecidas pelas instituições de EAD.
A docência na EAD, chamada por Mill (2012) de docência virtual, é constituída pelas
mesmas etapas da docência presencial, embora as atividades se caracterizem de modo
diferente: um docente precisa elaborar seus materiais didáticos (planejar e preparar suas
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aulas), acompanhar seus alunos, avaliá-los e formalizar o rendimento junto à administração
acadêmica. Isso é verdade para a educação presencial ou para a EAD, mas há diferenças entre
a docência virtual e a presencial.
As diferenças da docência nas duas modalidades concentram-se em dois
blocos ou categorias: a) o que um docente faz na educação presencial é
compartilhado com uma equipe polidocente na EAD; b) no âmbito da EAD,
antes do cadastramento dos alunos, uma disciplina precisa ser
minuciosamente planejada para sua realização. (MILL, 2012, p. 48).

Em todas as etapas da preparação e da oferta de uma disciplina, há um envolvimento
de docentes (professores e auxiliares). Todavia, a natureza e a concepção pedagógica dos
cursos de EAD é que determinam quais e quantos educadores se envolvem na preparação ou
na oferta de uma disciplina para essa modalidade. Mill (2012, p. 49) apresenta alguns dos
atores envolvidos na docência em EAD:
Geralmente, há um professor-coordenador que atua na preparação dos
conteúdos (docente-autor ou docente-conteudista) e na oferta da disciplina
(docente-formador) e, por estar em ambas as etapas e pelo grau de
autonomia ou nível de participação, esse professor é o principal docente de
qualquer programa de formação pela EAD.

Aqui interessa-nos mostrar que essa docência compartilhada na EAD é realizada da
seguinte forma: um professor-autor prepara o material didático em diferentes mídias
(impressa, audiovisual, virtual, conferências em tempo real, etc.) e um grupo de tutores
acompanha os alunos no estudo desses materiais. O trabalho conjunto entre autor dos
materiais e tutores é essencial no acompanhamento dos estudantes – especialmente em
programas de formação de grande porte, em que são necessários vários tutores (MILL, 2012).
No modelo do UAB, os atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem a
distância podem ser:







Coordenadores: Desenvolvem atividades administrativas, coordenam os
cursos ofertados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) e gerenciam
contatos entre MEC e pólos associados.
Coordenadores de pólo: Coordenam a oferta do curso superior em seu
pólo, a manutenção das instalações para atender seus alunos e
estabelecem contato entre coordenadores UAB nas IES e MEC.
Professores: Realizam/ministram aulas e disponibilizam material para
estudo no espaço virtual. Fazem ainda visitas aos pólos em períodos de
aulas presenciais, quando necessário.
Alunos: Recebem os cursos a distância por meio de tecnologia
informatizada e utilizam o polo de apoio presencial para realizarem seus
estudos, pesquisas e assistirem as aulas presenciais previstas no
currículo.
Tutores (presencial e a distância): Estabelecem contato com alunos para
apoio aos estudos. (TIJIBOY e WOICIECHOSKI, 2009, p. 3).

37

Belloni (2012, p. 89-90) apresenta uma síntese das funções do professor na EAD, que
na sua visão, reúne as ações mais relevantes, deixando claro que nem todas elas acontecem
em todas as formas de cursos em EAD:
Quadro 2 – Funções do professor na EAD.
 orienta o estudo e a aprendizagem, dá apoio psicossocial ao
estudante, ensina a pesquisar, a processar a informação e a
aprender; corresponde à função propriamente pedagógica do
professor no ensino presencial;
Conceptor e realizador de cursos e  prepara os planos de estudos, currículos e programas;
materiais
seleciona conteúdos, elabora textos de base para unidades de
cursos (disciplina); essa função – didática – corresponde à
função didática, isto é, à transmissão do conhecimento
realizada em sala de aula, geralmente por meio de aulas
magistrais, pelo professor do ensino presencial;
Professor tutor
 orienta o aluno em seus estudos relativos à disciplina pela qual
é responsável, esclarece dúvidas e explica questões relativas
aos conteúdos da disciplina; em geral participa das atividades
de avaliação;
“Tecnólogo educacional”
 é responsável pela organização pedagógica dos conteúdos e
por sua adequação aos suportes técnicos a serem utilizados na
(designer ou pedagogo especialista
produção dos materiais; sua função é assegurar a qualidade
em novas tecnologias, a função é
pedagógica e comunicacional dos materiais de curso, e sua
nova, o que explica a dificuldade
tarefa mais difícil é assegurar a integração das equipes
terminológica).
pedagógicas e técnicas;
Professor “recurso”
 assegura uma espécie de “balcão” de respostas a dúvidas
pontuais dos estudantes com relação aos conteúdos de uma
disciplina ou a questões relativas à organização dos estudos ou
às avaliações (muito solicitada na época que precede as
avaliações, essa função é normalmente exercida pelo tutor,
mas não necessariamente);
Monitor
 muito importante em certos tipos específicos de EAD,
especialmente em ações de educação popular com atividades
presenciais de exploração de materiais em grupos de estudo
(“recepção organizada”). O monitor coordena e orienta essa
exploração. Sua função relaciona-se menos com o
conhecimento dos conteúdos e mais com sua capacidade de
liderança, sendo em geral uma pessoa da comunidade,
formada para essa função, de caráter mais social do que
pedagógico.
Fonte: Compilado pela autora com base em Belloni (2012, p. 89-90).
Professor formador

Consideradas do ponto de vista da organização institucional, podemos
agrupar as funções docentes em três grandes grupos: o primeiro é
responsável pela concepção e realização dos cursos e materiais; o segundo
assegura o planejamento e organização da distribuição de materiais e da
administração acadêmica (matrícula, avaliação); e o terceiro responsabilizase pelo acompanhamento do estudante durante o processo de aprendizagem
(tutoria, aconselhamento e avaliação). (BELLONI, 2012, p. 90-91).

Belloni (2012) também categoriza os saberes docentes com base nas três dimensões
acima apresentadas: pedagógica, tecnológica e didática. A partir dessa classificação, Oliveira

38

e Villardi (2005) agregam mais duas – linguística e pessoal – para formatar o perfil do
professor na EAD.
Segundo Oliveira e Villardi (2005, p. 121), a dimensão linguística é “essencial a partir
da migração do discurso oral (presencial) para o discurso escrito próprio da EAD”. Além
disso, as autoras incluíram ainda uma última dimensão que chamaram de “saberes pessoais”
(p. 121), que abarcariam as habilidades dos docentes referentes ao relacionamento com seus
alunos. A síntese desses saberes é apresentada no quadro abaixo:
Quadro 3 – Habilidades docentes na EAD.
PEDAGÓGICA

1-Interagir com os conteúdos e com o material didático, difundindo-os e
dinamizando-os
2-Utilizar estratégias de orientação, acompanhamento e avaliação (somativa e
formativa) da aprendizagem dos alunos, identificando as dificuldades surgidas
e tentando corrigi-las
3-Demonstrar rapidez, clareza e correção na resposta às perguntas e
mensagens enviadas
4-Estabelecer regras claras e definidas para o trabalho ser desenvolvido
TECNOLÓGICA
1-Estar receptivo à inovação educacional, em especial àquela que tem suporte
nas tecnologias de informação e comunicação
2-Adequar as tecnologias empregadas e o material didático do curso às
diferenças culturais
3-Dominar as ferramentas tecnológicas empregadas (“letramento
tecnológico”)
DIDÁTICA
1-Conhecer o conteúdo do curso a ser ministrado
2-Realizar intervenções didáticas com a freqüência, a oportunidade e a
sequencialidade necessárias
3-Utilizar estratégias didáticas adequadas às diferenças culturais, para
dinamizar discussões produtivas, para propor tarefas e para esclarecer dúvidas
4-Propor e supervisionar atividades esporádicas, que complementem os
conhecimentos teóricos do curso
LINGUÍSTICA
1-Redigir com clareza, tornando a compreensão do aluno o mais próximo
possível de sua intenção comunicante
2-Desdobrar-se para compreender o aluno, por mais hermética que possa
parecer sua escrita
3-Perceber falhas de comunicação, quer na elaboração do material didático,
quer na proposição das atividades, antecipando-se às dificuldades dos alunos
4-Traduzir o discurso científico para a forma narrativa, oferecendo um estágio
preliminar a partir do qual o aluno possa chegar à compreensão do discurso
científico
5-Decodificar o discurso escrito, a partir de suas marcas de oralidade,
buscando aproximar-se da intenção comunicante do aluno
PESSOAL
1-Interagir com os alunos, de forma não-presencial, individualmente e em
grupos, encorajando-os e incentivando-os, minimizando, dessa forma, a evasão
2-Estabelecer relações menos hierarquizadas, mais matriciais do que na
educação presencial
3-Estimular a autonomia e a emancipação do aluno, delegando-lhe o controle
da própria aprendizagem
4-Estabelecer a dialogicidade, no sentido explicado por Paulo Freire, por meio
de um discurso racional e comunicativo
Fonte: Compilado pela autora com base em Oliveira e Villardi (2010, p. 120).
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Como não poderia deixar de ser, há muitas semelhanças entre a prática do professor do
ensino presencial e a prática do professor do ensino a distância. Tais práticas se distinguem
pela metodologia, mas têm um objetivo comum: contribuir para o aprendizado do aluno. Se os
procedimentos não coincidem, a meta é comum.
O trabalho prático e reflexivo na EAD, no percurso da metaformação, põe
em questão a noção de autonomia docente, o domínio de uma base de
saberes docentes, uma visão de todo o processo de produção na educação e
na coletividade no trabalho. A docência na EAD se dá de modo colaborativo
e fragmentado – o que denominamos de polidocência. (MILL, 2012, p. 47).

Essa fragmentação da docência na EAD traz consigo uma grande preocupação por
parte dos estudiosos da área, visto que, historicamente, a docência em EAD tem sido
fragmentada em várias outras funções, que vão do planejamento inicial à distribuição de
materiais e até a avaliação do desempenho dos estudantes. Com isso, corre-se o risco de os
vários envolvidos com a função docente na EAD, incluindo a tutoria, perderem a noção de
integridade do processo, reduzindo seu trabalho à execução de etapas predefinidas, alienandose da concepção e da totalidade do processo (BELLONI, 2010).
Cabe, assim, uma atenção maior ao caráter compartilhado da docência em EAD. Esse
compartilhamento deverá acontecer de forma responsável e consciente por parte dos
envolvidos e, sobretudo, das instituições, para que não se reduza à fragmentação de uma ação
docente vazia.

2.3 O TUTOR NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

O que se tem observado recentemente no campo da pesquisa sobre a educação a
distância é que muitos são os trabalhos que abordam temas relativos à importância dos
professores na EAD, à estrutura curricular dos cursos e aos meios de comunicação e
informação que são utilizados pelas instituições que se propõem a oferecer cursos na
modalidade EAD (TESCAROLO, 2011). Da mesma forma, vários autores procuram explorar
a relevância do planejamento administrativo e pedagógico para a eficácia da interação entre
professores e alunos como garantia de manutenção da qualidade e do nível de ensino
oferecido aos alunos de EAD (LUCKESI, 2011). No entanto, o profissional que realiza a
ligação entre professores e alunos fica esquecido na maior parte das discussões.
O tutor, principalmente na EAD, ao realizar um acompanhamento contínuo do aluno,
representa a garantia do desenvolvimento de suas habilidades e competências. Assim, para a
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autora, a abordagem dessa temática é condizente com a educação contemporânea, em que o
papel desse profissional está sendo requisitado com maior vigor.
O conceito de tutoria e a definição de suas atribuições são bastante polêmicos, visto
que alguns autores alegam que o tutor não é uma classe de trabalhadores considerada nas
relações trabalhistas e que sua função se caracteriza muito mais como mais uma das formas de
desvalorização da função docente. Outros defendem que a função do tutor é somente de
acompanhamento, não se caracterizando, assim, uma função de autonomia docente. Há, ainda,
aqueles que argumentam que o termo “tutor” vem sendo utilizado de maneira indiscriminada,
sem ressignificação.
A reflexão e discussão sobre as atribuições do tutor são essenciais para uma melhor
compreensão e valorização desse profissional na EAD. Schneider e Mallman (2011)
contribuem para essa reflexão afirmando que o sistema de tutoria é muito mais que um
aspecto estrutural e de apoio ao estudante. Pressupõe fluência tecnológica, orientação,
acompanhamento pedagógico, monitoramento e avaliação. A tutoria é fundamental para que a
mediação do processo ensino-aprendizagem ocorra de forma dialógico-problematizadora
desdobrada em interatividade, interação, colaboração (autoria e coautoria) e autonomia.
A função do tutor (do latim protetor) precisa ser esclarecida, num momento em que a
EAD necessita desse profissional para desenvolver seu trabalho. No passado, o tutor era um
fellow (companheiro) agregado à universidade, não era o responsável pelo ensino, era um
conselheiro (PETERS, 2006). Isso leva a uma associação da imagem do tutor àquela pessoa
que dá assistência ao estudo no sentido mais restrito.

2.3.1 Diversas funções em diversos modelos de cursos em EAD

Os estudos de Moran (2009) que tratam da EAD no Brasil apresentam vários modelos
de cursos sistematizados por ele acontecendo concomitantemente. A partir desses estudos,
Villardi (2005) formula uma estrutura com três modelos predominantes e com algumas
variações possíveis. São eles: “modelo tradicional, telessala e online” (RÊGO, 2010).
Cada um desses modelos se utilizará de um tipo de tecnologia, determinada após a
definição da proposta educacional do curso que será oferecido. A escolha dessa tecnologia
também se dará de acordo com alguns fatores a serem considerados, como o número de
alunos, o local em que será oferecido o curso, e o custo e a disponibilidade da tecnologia e da
implementação do curso (RÊGO, 2010). Além disso, cada modelo determinará um tipo
diferente de atuação docente, com ação diferenciada de tutores.
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O Quadro 4 a seguir reproduz a tipologia apresentada por Moran (2009) em seu estudo
mais recente:
Quadro 4 – Tipologia de cursos e atuação docente.
TELEAULA

1-Utilização de tecnologia digital com transmissão de imagem e áudio via satélite.
2-Organização de um sistema no qual professores especialistas nos assuntos
tratados ministram as aulas, que são transmitidas ao vivo para várias localidades
simultaneamente.
3-Os alunos são reunidos em uma sala ou auditório para assistir à aula desse
professor.
4-Cada pólo disponibiliza uma telessala na qual os alunos assistem à aula, na
presença de um tutor, também chamado de professor local.
5-O material didático é disponibilizado em texto impresso ou digital.
6-O modelo de teleaula é centrado na transmissão de informações pelos
professores, que utilizam recursos de apoio como slides de PowerPoint, lousa
interativa, trechos de filmes ou documentários para ilustrar algum conceito, por
exemplo.
7-A figura central é a do professor especialista, responsável pela difusão da
informação a um número de alunos maior do que poderia atender se estivesse em
uma sala de aula convencional.
8-A organização curricular mais utilizada é a modular, organizando o conteúdo
programático em disciplinas que acontecem uma por vez, ou aos pares.
9-Além da transmissão da aula via satélite, recursos como webconferência,
videoconferência e audioconferência também podem ser usados.
MODELO WEB
1-Em função da ampliação do acesso à internet e das diferentes ferramentas que
ela comporta para a interação online, o oferecimento de cursos a distância tem
sido feito essencialmente pela utilização de ambientes virtuais de aprendizagem
(AVA).
2- Pelo modelo web também costumam ser modulares.
3-O ambiente virtual de aprendizagem, entretanto, comporta mais recursos de
mídia e ferramentas do que um portal ou site comum.
4-Sobre o conteúdo do curso, além de vídeos com os professores autores
apresentando seus cursos.
5-A arquitetura dos AVAs permite a criação de bibliotecas virtuais que podem ser
acessadas de forma ilimitada pelos alunos e disponibiliza o acesso a ferramentas
de interação multidirecionais.
6-Com o suporte técnico, pode fazer download de material didático para o seu
computador pessoal, upload de arquivos de atividades, textos e exercícios para
envio ao tutor ou aos colegas.
VIDEOAULA
1-O modelo de videoaula é bastante similar ao modelo de telessala, podemos dizer
que é uma variação dele. A principal diferença está no fato de que geralmente as
aulas não são ao vivo; são gravadas e reproduzidas para os alunos em salas de
aula.
3-O modelo atende à necessidade de simplificação do modelo da telessala e, com
isso, permite o atendimento de pólos em cidades menores e instituições com
menos recursos financeiros, por demandar equipamentos cujo custo é bem mais
baixo.
Fonte: Compilado pela autora com base em Moran (2009, p. 103).

Quanto à atuação dos tutores nesses diversos tipos de curso, Moran (2009) apresenta
algumas diferenciações. No modelo da Teleaula, o tutor fica conectado à Internet durante a
aula no mesmo estúdio onde se encontra o professor, recebendo perguntas dos alunos pelo
portal do curso. A função do tutor nesse modelo de curso costuma ser voltada para a
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realização das tarefas, como a confirmação de agendas e informações administrativas, o que
não demanda dele uma titulação mais alta do que a dos alunos, nem exige que seja um
especialista no assunto do curso. Na teleaula, esse tutor tem função muitíssimo similar à dos
monitores dos cursos superiores da modalidade presencial.
Já no modelo Web, o tutor pode utilizar essa mesma variedade de ferramentas para a
criação de estratégias diferentes de mediação do processo de aprendizagem junto aos alunos.
No entanto, é preciso que alunos e tutores tenham autonomia para movimentar-se no ambiente
e criar diferentes formas de interação.
Finalmente, no modelo da videoaula, a instituição pode lançar mão de um tutor local,
que reproduz as aulas para os alunos e, assim como nas teleaulas, acompanha as atividades
propostas na aula ou no material didático, previamente determinadas em roteiros a serem
seguidos passo a passo, como na teleaula.
A partir dos modelos propostos por Moran (2009), foi possível sistematizar uma
proposta que, para Villardi (2010), tem igualmente três modelos de curso. A tipologia
proposta seria: modelo tradicional, modelo telessala e modelo online, os quais serão
abordados a seguir.
Quadro 5 – Modelos de curso em EAD.
Modelo Tradicional

1-Centrado na transmissão de informação.
2-Utiliza-se de material didático essencialmente impresso.
3-Estrutura centrada no conteúdo e no aluno como sujeito passivo,
receptor de informações.
Modelo Teleaula
1-Modelo centrado no conteúdo, em alguns casos demanda tutoria
presencial para acompanhamento durante as aulas.
2-O tutor segue apenas roteiros previamente estipulados pela
instituição.
Modelo Online
1-Centrado no uso das tecnologias digitais, em especial da internet.
2-Prevê o uso de ambiente virtual de aprendizagem (AVA) com
espaços de interação síncronos e assíncronos do aluno com tutores e
colegas.
3- Os tutores trabalham a distância, em laboratórios de atendimento nas
instituições, ou de suas casas; comunicam-se com os alunos pelo
ambiente virtual.
Fonte: Compilado pela autora com base em Oliveira e Villardi (2010, p. 97).

No modelo da telessala, a função do tutor é voltada para tarefas mais administrativas,
bastando ter uma formação um pouco acima dos alunos, muito semelhante à função dos
monitores. No modelo online, o trabalho do tutor é realizado no AVA, e cabe a ele fazer a
mediação entre esse ambiente e os alunos. No modelo tradicional, os tutores ficam nos
chamados polos presenciais num horário específico, aguardando os alunos caso tenham
dúvidas sobre o material didático impresso (RÊGO, 2010).
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A escolha do modelo de tutoria está diretamente relacionada à definição da proposta
educacional do curso, porque a ação do tutor atenderá aos objetivos de ensino ou de formação,
dependendo do que se deseja como processo de aprendizagem e do resultado que se objetiva
alcançar com os alunos.
Nos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007, p.
19), essa escolha é abordada, porém deixando claro que:
Qualquer que seja a opção estabelecida, os recursos humanos devem
configurar uma equipe multidisciplinar com funções de planejamento,
implementação e gestão dos cursos a distância, onde três categorias
profissionais, que devem estar em constante qualificação, são essenciais para
uma oferta de qualidade:
- docentes;
- tutores;
- pessoal técnico-administrativo.

O que se tem visto como solução para dificuldades de acesso ou de custo é a escolha
pelo que se chama de modelos híbridos, que utilizam ao mesmo tempo diferentes mídias e
diferentes tecnologias, de modo a atender cada demanda da melhor maneira possível.
Quando o curso utiliza atendimento aos alunos por telefone e em pólos
presenciais, ele se torna híbrido, demanda tutores disponíveis nos pólos, mas
não deixa de ser online. Nesse caso, tanto o tutor presencial quanto o tutor a
distância têm função docente, o que exige que ele seja um especialista no
assunto do curso e que tenha formação para a utilização do ambiente virtual
e das estratégias de mediação que favorecem o processo de aprendizagem.
(RÊGO, 2010, p. 121).

Portanto, é possível afirmar que, pela variedade e possibilidades, a escolha do modelo
do curso relaciona-se diretamente a uma série de outras escolhas, como o modelo de tutoria e
de material didático, cujos impactos também recairão na autonomia docente (RÊGO, 2010).

2.3.2 Diversas funções em instituições europeias

Assim como as funções da tutoria assumem características específicas para cada tipo
de curso, também é possível perceber que nas instituições internacionais as funções dos
tutores podem ser bastante diferenciadas. A seguir são apresentadas duas das principais
instituições internacionais de EAD e como se caracterizam as funções dos tutores em cada
uma delas.
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2.3.2.1 Open University, Reino Unido

A Open University (OU) utiliza os modelos de aprendizado independente e o modelo
de estudo aberto, de forma mesclada, em seu modelo de educação a distância. Seus cursos se
utilizam de vários recursos tecnológicos, como programas de vídeo feitos pela TV BBC
fornecidos aos alunos juntamente com o material impresso. Além disso, esses vídeos também
fazem parte da programação da TV, sendo apresentados em horários previamente informados
aos alunos. Essa opção de material possibilita ao aluno rever as aulas sempre que sentir
necessidade, facilitando, assim, o seu acesso ao conteúdo das aulas (MAIA e MEIRELLES,
2002).
Segundo Maia e Meirelles (2002), os materiais de estudo fornecidos pela OU são
desenvolvidos por vários profissionais especializados, tanto nos temas a serem estudados
quanto em didática, tornando seu processo de elaboração bastante estruturados. Além disso, a
confecção dos materiais é projetada com o intuito de auxiliar os alunos em sua aprendizagem
dos “conceitos, as idéias e as habilidades que o estudante precisa dominar no assunto
escolhido, inclusive o auxílio do tutor” (MAIA e MEIRELLES, 2002, p. 5).
Os componentes do curso são apresentados abaixo:
Figura 1 – Componentes do curso.

Fonte: Site da Open University (2001).
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Murgatroyd (apud ARETIO, 2008) aponta que os tutores da Open University, em sua
maioria, pretendem ser facilitadores da aprendizagem dos alunos.
Professor adjunto (associate lecturer) é o termo mais comum para os tutores da OU.
No site da universidade há três funções de ensino diferentes e as descrições específicas para
cada uma delas, conforme a seguir:
Associate lecturer/Professor Associado: é o termo que usamos para a
maioria dos funcionários que são contratados para ensinar nossos
alunos. Eles fazem uma contribuição vital para a qualidade de ensino e de
aprendizagem e de apoio aos alunos, fazendo contato em pontos-chave em
seu estudo, marcação e fornecer feedback sobre as atribuições, ajudando os
alunos a compreender o material do módulo e ajudá-los a se preparar para
um exame ou no final de avaliação do módulo .
Practice tutors/Prática tutores: têm um papel mais amplo em relação a
programas profissionais, como Enfermagem e Serviço Social. Esses tutores
têm uma responsabilidade especial para as questões práticas, para facilitar
reuniões de aprendizagem prática em oportunidade de aprendizagem prática
do aluno e para monitorar o progresso geral de seu grupo de alunos,
particularmente progredir em oportunidades de aprendizagem prática.
Specialist tutors/Tutores especializados: apoiar estudantes-professores a se
envolver com a dimensão da aprendizagem aberta do Programa de
formação inicial de professores da Universidade Aberta. (Site da Open
University).

Para a instituição, o professor associado deve ter:
a) um grau ou equivalente, ou uma qualificação profissional ou profissional na área
do assunto que vai ensinar;
b) uma apreciação de como os adultos aprendem e uma valorização de competências
de estudo;
c) capacidade e vontade de promover a aprendizagem de adultos através de aulas por
correspondência, telefone e aulas face-a-face e, quando necessário, aulas on-line;
d) capacidade de usar tecnologias de informação e comunicação no ensino e apoio
aos alunos e se comunicar com outras áreas da OU;
e) capacidade de trabalhar com os alunos de diversas origens educacionais, culturais
e de trabalho;
f) capacidade de trabalhar com alunos com deficiência;
g) compromisso com a aprendizagem centrada no aluno;
h) compreensão e compromisso com a igualdade de oportunidades políticas e
práticas;
i) uma abordagem organizada e sistemática de trabalho;
j) potencial para trabalhar com sucesso em equipe e potencial para trabalhar de forma
independente;
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k) boa escrita e habilidade oral de comunicação;
l) compromisso com o desenvolvimento pessoal;
m) disponibilidade e acessibilidade para os alunos;
n) capacidade de viajar para centros de explicações designados.
O tutor ainda acompanha os alunos em suas avaliações. As tutorias acontecem de
forma presencial ou a distância e podem ser realizadas em grupo ou individualmente. Além
disso, a universidade faz um acompanhamento do tutor por um tutor mentor, por um período
de dois anos, como se fosse um estágio probatório (BENFATTI e STANO, 2009).
Assim como no CEDERJ, na OU o tutor não faz parte do quadro docente da
universidade.

2.3.2.2 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Espanha

A tutoria no sistema de EAD da UNED tem a especificidade de ser um momento ou
situação didática ocasional e flexível, com a vantagem de propiciar o encontro e a
comunicação entre o professor e o aluno sem as limitações de um espaço/tempo
predeterminado (ARETIO, 2008).
Em relação à UNED, Martínez (apud ARETIO, 2008, p. 267) apresenta o resultado de
sua pesquisa, realizada nessa instituição, sobre as funções dos tutores, consideradas por ele
como mais relevantes:
a) esclarecer dúvidas (48,3%);
b) orientar sobre a metodologia de estudos (44,6 %);
c) diagnosticar dificuldades (37,7%);
d) promover o estudo independente (36,3%);
e) valorizar o trabalho dos alunos (34,9%);
f) explicar os conteúdos (28,3%).
Benfatti e Stano (2009) explicam que, na UNED, o profissional que faz a ligação entre
o aluno e a instituição é o tutor. Além de facilitar a aprendizagem do aluno, participa da
avaliação de exercícios e da aplicação e correção de provas. Desse profissional não é exigida
uma especialidade na área de atuação, apenas que ajude na formação e aprendizagem do
aluno. Na UNED o tutor também não faz parte do corpo docente da universidade.
Segundo Aretio (2008), na UNED, o professor tutor se ocupa de dar sentido e de
trabalhar o conteúdo da tutoria mediante o desenvolvimento das mais variadas atuações
(programa de atividades) no cumprimento das funções que lhe são designadas para melhor
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atendimento dos alunos. A tutoria proporciona a ajuda e a orientação de todo o processo de
ensino-aprendizagem, para que os alunos que estudam a distância possam superar as
dificuldades que surgirem em seu estudo, até que desenvolvam hábitos de trabalho individual
autônomo.
A tabela a seguir revela aspectos importantes das competências desses grupos nas
universidades a distância, citadas anteriormente.

Tabela 1 : Universidades europeias: comparação de funções tutoriais.
Função
Ministrar aulas

Ministrar tutorias em
grupo
Ministrar tutorias
individualizadas

UNED
Sim

OU
Esporadicamente

Sim

Esporadicamente

Sim

Sim



nos centros de
estudo



por telefone

Sim

Sim



por
correspondência

Sim

Sim

Sim

Sim

Não
Não
Não (2)
Não

Sim
Sim
Sim
Não

Correção de exercícios
práticos
Confeccionar provas
Aplicar provas
Corrigir provas
Produzir material didático

Comentários
Na UNED são
ministradas
aulas com
regularidade

A OU inglesa
tem dentro das
funções a tutoria
por telefone e
por
correspondência

(1) Só os tutores de tempo integral.
(2) Em provas presenciais podem fazer parte da banca de correção.
Fonte: Compilado pela autora com base em Aretio (2008, p. 268).
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2.3.3 A tutoria no CEDERJ
O CEDERJ, como já mencionado anteriormente, oferece cursos de graduação a
distância em diversas áreas de formação. Sua estrutura administrativa é composta da seguinte
maneira:
Figura 2 – Organograma do CEDERJ.

Fonte: CEDERJ (2013, p. 5).

Segundo o Caderno de Orientação da Tutoria (CEDERJ, 2013), o objetivo principal da
instituição é a “aprendizagem autônoma do estudante, personagem central do processo”. O
documento apresenta o tutor como sendo um dos principais responsáveis, juntamente com os
coordenadores de disciplina e o material didático, para alcançar esse objetivo.
A instituição oferece vários recursos no intuito de que o aluno tenha todo o suporte
para essa suposta autonomia nos estudos. Entre os materiais oferecidos encontram-se
cadernos didáticos (material impresso) especialmente preparados por professores das
universidades consorciadas com o apoio de uma equipe multidisciplinar constituída de
revisores (de linguagem e pedagógico), desenhistas instrucionais, ilustradores, diagramadores,
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web designers, etc. Além disso, os estudantes contam também, em muitos casos, com material
na web, vídeo, DVDs e bibliografia complementar.
Entretanto, a própria instituição reconhece que o estudo independente do aluno nem
sempre é solitário, porque ele sempre tem muitas dúvidas em relação ao conteúdo das
disciplinas. É nesse momento que surge a necessidade de um profissional que auxilie o aluno
nos seus estudos.
No modelo de curso do CEDERJ, os “professores” das disciplinas (também chamados
de coordenadores de disciplina), ficam na sede da universidade responsável pelo curso e, em
geral, são professores das mesmas disciplinas nos cursos presenciais. Sendo assim, o acesso
do aluno ao professor seria muito reduzido e difícil, por isso consideram a necessidade de
outro profissional, o tutor.
No CEDERJ, o TUTOR é o MEDIADOR entre o professor coordenador da
disciplina, o material didático e o estudante. Espera-se que o tutor colabore
na identificação e busca de soluções para as dificuldades e problemas
encontrados pelos alunos, ajudando-o na conquista da sua autonomia. O
tutor deve, portanto, gostar e ter habilidade para interagir com os estudantes,
ter disponibilidade para ouvir e atender suas dúvidas e problemas. Além
disso, é fundamental que haja total interação entre o professor-coordenador
da disciplina e o tutor, através da permanente comunicação entre eles.
(CEDERJ, 2013, p. 7)

O modelo de tutoria do CEDERJ prevê duas modalidades de tutoria: a distância,
existente em todo sistema de educação a distância, e a presencial.

2.3.3.1 Os tutores presenciais

Segundo o Caderno de Orientação da Tutoria (CEDERJ, 2013), a tutoria presencial
tem como objetivo ajudar o estudante oriundo da educação presencial, que apresentam com
regularidade uma postura passiva em relação à aprendizagem a se adaptar ao ensino na
modalidade a distância, considerando que nesse caso o aluno passe a ter uma postura mais
ativa em relação aos estudos. Dessa forma, a instituição oferece a tutoria presencial como
suporte aos alunos dos primeiros períodos de seus cursos. Para isso, o tutor presencial atua no
polo regional, próximo ao aluno e cumpre algumas funções, tais como:
1.
Colocar a presença humana no processo de aprendizagem, tornando o
ensino a distância um processo menos solitário e mais comunitário,
aumentando assim a adesão do estudante ao sistema. Assim, é função da
tutoria presencial, estimular e promover a formação de grupos de estudo no
polo, incentivar e ensinar o uso de todos os recursos de aprendizagem
oferecidos pelo CEDERJ, particularmente a tutoria a distância, os fóruns e

50

chats na plataforma, videotutoria, bem como as atividades presenciais
obrigatórias agendadas.
2.
Auxiliar os estudantes a criarem novos hábitos e comportamentos no
sentido de traçarem uma estratégia de estudo para alcançarem metas
específicas dentro de um cronograma marcado pelas avaliações presenciais.
Trata-se de criar o hábito de estudar diariamente, identificando o essencial e
as informações complementares.
3.
Apoiar os alunos diretamente em relação ao entendimento do
conteúdo da disciplina, tirar suas dúvidas, apontar-lhes alternativas para
aprendizagem, recomendar leituras, propor pesquisas e desenvolver
atividades. (CEDERJ 2013, p. 10).

A tutoria presencial é oferecida para todas as disciplinas da primeira metade do curso.
Atua no polo regional e constitui-se de sessões de uma a duas horas semanais de tutoria por
disciplina, em horários preestabelecidos para trabalhar com as aulas previstas dentro do
cronograma de estudo. A frequência dos estudantes às sessões de tutoria presencial não é
obrigatória, mas verifica-se que nos períodos iniciais do curso e em disciplinas que oferecem
um grau maior de dificuldade ela é importante fator de sucesso.
Segundo a instituição, espera-se assim que, ao final de três a quatro semestres no
sistema EAD, o estudante desenvolva a capacidade de estudo independente, com metodologia
própria, participando de grupos de estudo presenciais, e que adquira habilidades para
participar das atividades de interação propostas na plataforma e utilizar-se da tutoria a
distância, dispensando a tutoria presencial semanal.
O tutor presencial é também responsável pela condução dos trabalhos obrigatórios de
laboratório e de campo. Todas as disciplinas que desenvolverem essas atividades dispõem de
tutores presenciais, independentemente de sua posição na matriz curricular.
Segundo o Caderno de Orientação da Tutoria (CEDERJ, 2013, p. 8-9), os tutores
presenciais possuem as seguintes atribuições:

Participar das atividades de capacitação e de avaliação dos tutores
propostas pela Diretoria Adjunta de Tutoria, pela Coordenação de Tutoria e
pelos coordenadores de disciplinas (no mínimo 3 atividades por período
letivo). Isto envolverá deslocamentos para outras cidades (para um polo
diferente do de sua atuação ou para a universidade responsável pela
disciplina) podendo haver necessidade de pernoite.

Conhecer o projeto didático pedagógico do curso e o material didático
das disciplinas sob sua responsabilidade, demonstrando domínio do
conteúdo específico da disciplina.

Estar presente no polo, no horário previsto para atendimento e
orientação dos discentes.

Trabalhar o material didático com o aluno, individualmente ou em
grupo, visando orientá-lo para a construção de uma metodologia própria e
autônoma de estudo.
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Familiarizar o aluno com o hábito da pesquisa bibliográfica (sugerida
ou não no material didático), no sentido do aprofundamento e atualização
dos conteúdos das disciplinas.

Orientar o aluno, através da prática, para a metodologia da educação a
distância, enfatizando a necessidade de se adquirir autonomia de
aprendizagem.

Orientar o aluno, individualmente ou em grupo, visando à
complementação dos seus estudos.

Orientar os alunos nas aulas de laboratório, aulas práticas ou trabalhos
em grupo, estabelecidos pela coordenação de disciplina.

Produzir relatório mensal de desenvolvimento de conteúdo da
disciplina, a ser enviado para o coordenador da disciplina, assim como a
folha de freqüência semanal dos alunos e suas principais dúvidas, a ser
entregue ao tutor-coordenador ou ao diretor de pólo.

Cadastrar, na plataforma, a freqüência dos alunos nas sessões de
tutoria.

Conhecer a estrutura de funcionamento do pólo regional onde atua.

Conhecer o cronograma de estudo e das avaliações das disciplinas sob
sua responsabilidade e ajudar os estudantes a se manterem atualizados.

Conhecer as ferramentas de apoio oferecidas para as disciplinas em
que atua, orientando os estudantes para o uso dessas ferramentas.

Incentivar os estudantes a participarem das atividades oferecidas pelas
disciplinas em que atuam, tanto as presenciais quanto as oferecidas na
plataforma.

Assistir o estudante, individualmente ou em grupo, visando orientá-lo
para a construção de uma metodologia própria de estudo.

Discutir e esclarecer as dúvidas de conteúdo.

Participar da aplicação das avaliações presenciais, seguindo escala
feita pelo diretor de polo, em número proporcional à sua carga horária total.

Participar da confecção do gabarito de correção das avaliações,
quando solicitado pelo coordenador de disciplina.

Corrigir as Avaliações a Distância (ADs).

Manter-se em comunicação permanente com o coordenador da
disciplina, bem como com o tutor coordenador e a direção do polo,
informando-os sobre o andamento da disciplina.

Realizar as orientações de monografias ou trabalho de conclusão de
curso, quando previstas na grade curricular do curso, preferencialmente
online, e de acordo com as suas disponibilidades e de seus orientandos.

Avaliar as monografias ou trabalhos de conclusão de curso, quando
previstas na grade curricular do curso.

Apresentar um relatório anual de atividades à Comissão de Bolsas da
Fundação CECIERJ, dois meses antes do término de vigência da bolsa,
visando à avaliação para renovação da mesma. (CEDERJ 2013, p. 10-11).

2.3.3.2 Os tutores a distância

Todo sistema de educação a distância dispõe desta modalidade de tutoria. Ela assiste
os estudantes em todas as disciplinas e durante todo o curso. No CEDERJ, a tutoria a
distância é realizada nas universidades consorciadas.
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Segundo o Caderno de Orientação da Tutoria (CEDERJ, 2013), cada disciplina deve
ter ao menos um tutor a distância, que deve atuar junto aos estudantes, ao coordenador da
disciplina a que pertence e aos colegas de tutoria presencial, além de ser exigido dele
conhecimento aprofundado sobre a área na qual atua e uma boa relação profissional com o
coordenador da disciplina. A sua atuação com alunos, coordenadores e tutores deve acontecer
da seguinte maneira:
1.
Junto aos estudantes: a missão fundamental é a de atuar como um
orientador de estudo, ajudando-os a encontrar caminhos para a solução dos
problemas através da utilização de todos os recursos de aprendizagem
oferecidos pelo CEDERJ, bem como outras fontes de consulta, aguçando a
curiosidade, esclarecendo suas dúvidas e dando apoio e incentivo nos
momentos de desânimo e dificuldade. Outra função muito importante é a da
promoção da interatividade entre os alunos através da formação de grupos de
estudo, do debate e da troca de idéias. Nesse sentido, o tutor a distância é o
responsável pela coordenação de fóruns e chats propostos pelos
coordenadores ou por iniciativa própria, além de propiciar espaços para
interação informal entre os estudantes.
2.
Junto ao coordenador da disciplina: colabora complementando o seu
trabalho. Nesse sentido, auxilia na elaboração de guias de estudo, colabora
na revisão do material didático, participa da capacitação dos tutores
presenciais, propõe atividades, divide com ele a responsabilidade da
condução de atividades presencias nos polos, representando-o quando
necessário e participa ativamente da correção das avaliações.

3.

Junto aos tutores presenciais: tutores a distância e presenciais são
parceiros como elementos facilitadores da aprendizagem do aluno. Por isso
devem trabalhar em estreita colaboração visando ao objetivo comum: apoiar
e ajudar o aluno na construção da autonomia de aprendizagem. (CEDERJ
2013, p. 7-8).

Os tutores a distância realizam o atendimento aos alunos de duas maneiras: a primeira
acontece pela plataforma do curso. Os alunos postam suas dúvidas na sala da disciplina e os
tutores respondem a essas dúvidas num prazo máximo de 24 horas. A segunda possibilidade é
um telefone 0800, que dá ao aluno a possibilidade de ser atendido individualmente pelos
tutores a distância, em plantões com horários determinados, nos plantões dos tutores na
universidade sede.
Portanto, segundo o CEDERJ (2013, p. 8), os tutores a distância executam muitas
funções: “além de propiciar a interação e de atender à demanda dos alunos, apoiando-os no
conteúdo específico, é também um elemento incentivador e trabalha em intensa colaboração
com o coordenador da disciplina e com os tutores presenciais.”
Segundo o Caderno de Orientação da Tutoria (CEDERJ, 2013, p. 8-9), os tutores a
distância possuem as seguintes atribuições:
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Participar das atividades de capacitação/avaliação de tutores propostas
pela Diretoria Adjunta de Tutoria e pelos tutores coordenadores de
disciplina.

Conhecer o projeto didático pedagógico do curso e o material didático
da disciplina sob sua responsabilidade, demonstrando domínio do conteúdo
específico da área.

Atender as consultas dos estudantes, sempre ajudando-os a
encontrarem as respostas, certificando-se de que as dúvidas foram sanadas.

Orientar, através da prática, para a metodologia de educação a
distância, enfatizando a necessidade de se adquirir autonomia de
aprendizagem.

Orientar os estudantes sobre a importância da utilização de todos os
recursos oferecidos para a aprendizagem.

Encorajar e auxiliar os estudantes na busca de informações adicionais
nas mais diversas fontes de informação: bibliotecas virtuais, endereços
eletrônicos, bibliotecas etc.

Comunicar-se, através de e-mail e telefone, com os alunos que não
procuram a tutoria a distância ou ausentes nas avaliações, encorajando-os a
recorrer à tutoria a distância/presencial como um auxílio no processo de
aprendizagem.

Participar de encontros, atividades culturais, videoconferências e
seminários presenciais programados pela coordenação do curso.

Emitir relatórios periódicos com o registro da participação do
estudante, suas principais dúvidas e respectivas orientações,
encaminhamentos e registros de informações sobre os tipos e os níveis de
dificuldades que os estudantes apresentam em relação a tópicos das
disciplinas e respectivo material didático.

Cumprir com pontualidade os horários de atendimento aos alunos de
acordo com o estabelecido pela Diretoria Adjunta de Tutoria, bem como as
tarefas designadas pela Coordenação de Tutoria e Coordenação de Curso.

Participar da correção das avaliações tanto presenciais como a
distância bem como da elaboração de gabaritos, sempre que solicitado.

Auxiliar o professor coordenador de disciplina em todas as suas
funções, inclusive na capacitação e apoio aos tutores presenciais.

Conhecer o cronograma de estudo e das avaliações da disciplina sob
sua responsabilidade.

Participar do processo de avaliação do material didático do CEDERJ,
quando solicitado.

Auxiliar o professor coordenador de disciplina na oferta de
oportunidades de aprendizagem através da plataforma (fórum, “chats”,
construção de páginas da disciplina, formação de grupos de estudo virtuais,
webtutoria, etc.).

Acompanhar e atualizar as informações pertinentes à sua disciplina na
plataforma.

Auxiliar o professor coordenador de disciplina na elaboração,
preparação e teste de atividades práticas presenciais.

Realizar as orientações de monografias ou trabalho de conclusão de
curso, quando previstas na grade curricular do curso, preferencialmente
online e de acordo com as suas disponibilidades e de seus orientandos.

Avaliar as monografias ou trabalhos de conclusão de curso, quando
previstas na grade curricular do curso.

Apresentar um relatório anual de atividades à Comissão de Bolsas da
Fundação CECIERJ, dois meses antes do término de vigência da bolsa,
visando à avaliação para renovação da mesma.
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2.3.3.3 O tutor-coordenador

Segundo o Caderno de Orientação da Tutoria (CEDERJ, 2013, p. 13), ao tutorcoordenador cabe a “orientação acadêmica dos alunos no polo e atua em constante interação
com a coordenação do curso, a coordenação de tutoria, a coordenação de disciplina e a
direção do polo”.
À coordenação de tutoria de cada curso cabe a indicação de um tutor do polo para ser
tutor-coordenador, não deixando, claro, de consultar a coordenação do curso e a direção do
próprio polo (CEDERJ, 2013).
O tutor-coordenador deve ter, para exercer tal função, graduação na área em que atua,
além de experiência no magistério. Deve também aprofundar seus conhecimentos na área de
EAD, sempre que possível, através de cursos de capacitação. Sua carga horária é de 15 horas
semanais de orientação acadêmica. Além disso, deve exercer a tutoria de pelo menos uma
disciplina de primeiro período (CEDERJ, 2013).
Segundo o Caderno de Orientação da Tutoria (CEDERJ, 2013), para o pleno exercício
da sua função, o tutor-coordenador deve:

ter um razoável domínio do conteúdo da área do curso em que atua;

conhecer a estrutura de funcionamento do polo e da Fundação
CECIERJ;

conhecer o projeto pedagógico do curso, a ementa e o material
didático das disciplinas;

ter disponibilidade e abertura para conversar com os alunos e tutores
do polo, no sentido de desenvolver um trabalho colaborativo;

estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas de cada
semestre;

estimular a formação de grupos de aprendizagem colaborativa entre
alunos;

auxiliar o diretor do polo, na organização de toda a estrutura de
atendimento da tutoria presencial, incluindo definição de horários e escalas
das sessões, elaboração e encaminhamento de relatórios, coordenação e
aplicação das avaliações presenciais etc.;

orientar os tutores na dinâmica do processo de atendimento tutorial,
auxiliando-os na sua contínua integração ao sistema;

auxiliar o diretor do polo no atendimento às dúvidas dos alunos
relacionadas à estrutura e ao funcionamento do curso;

intermediar a relação entre os tutores do polo, os coordenadores de
disciplina e o coordenador de tutoria do curso;

acompanhar o desempenho da tutoria do curso no polo, tendo em vista
o seu aperfeiçoamento;

acompanhar o registro de frequência dos alunos e a elaboração de
relatórios dos tutores do curso, bem como fazer relatórios periódicos de toda
a tutoria, mantendo esses documentos acessíveis à direção do polo e a
Diretoria Adjunta de Tutoria do CEDERJ;

preencher relatório de acompanhamento dos alunos;
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auxiliar os demais tutores na orientação dos alunos para a dinâmica da
aprendizagem na modalidade da EAD;

na ausência do tutor específico, ajudar os alunos na busca de soluções
para os seus problemas e dúvidas nas diversas disciplinas;

manter-se em permanente contato, via telefone e email, com os
alunos, particularmente os que frequentam pouco o polo, enviando
informações, buscando saber de suas dificuldades e razão da ausência, no
sentido de minimizar a evasão;

supervisionar, no polo, todo o material didático das disciplinas, além
do funcionamento dos laboratórios, visando ao bom andamento do curso;

apresentar o relatório anual de atividades à Comissão de Bolsas da
Fundação CECIERJ, dois meses antes do término de vigência da bolsa,
visando à avaliação para renovação da mesma.
Obs. O tutor coordenador das disciplinas pedagógicas realizará, ainda, o
acompanhamento das atividades relativas ao estágio dos alunos,
centralizando, inclusive, o recebimento de documentos e o posterior
encaminhamento dos mesmos ao coordenador do curso. (CEDERJ 2013, p.
13-14).

O Caderno de Orientação da Tutoria (CEDERJ, 2013) apresenta os níveis
administrativos do CEDERJ da seguinte maneira:
Dentre os vários níveis administrativos do CEDERJ existe a Comissão de
Tutoria que é composta pelos coordenadores de tutoria de cada curso/área
ativo (com alunos) e de cada uma das universidades participantes, além do
diretor adjunto de tutoria. Cabe ao coordenador de tutoria de área ou curso o
acompanhamento do processo tutorial da área, em um trabalho colaborativo
com os professores coordenadores de disciplina, a coordenação do curso e
os diretores de polos.

Ressalta ainda que é competência da Diretoria Adjunta de Tutoria coordenar as
atividades da Comissão de Tutoria, além de cuidar “da seleção, capacitação, acompanhamento
e avaliação contínua do processo tutorial e da atuação dos tutores, além do controle
administrativo do corpo de tutores da Fundação” (CEDERJ, 2012, p. 5).
Vale ressaltar, ainda, que todos estes tutores (presencial, a distância e tutor
coordenador) são remunerados através de “bolsas de estudo” pela Fundação CECIERJ, sem
vínculo empregatício e, portanto, sem direitos trabalhistas.

2.3.4 O tutor é um professor?

Segundo Schneider e Mallman (2011), no Brasil, a atuação do tutor não se constitui
como uma profissão, sendo sua capacitação atribuída a cada IES, que determina também suas
atribuições específicas. A inexistência de uma terminologia uniforme sobre o conceito de
tutoria e as várias concepções com relação às práticas pedagógicas e didáticas a ela associadas
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implica propor um perfil dentro dessa modalidade. Nesse contexto, surgem inquietações,
como, por exemplo: o que é ser tutor na EaD? Qual a função do tutor nessa modalidade?
Como o tutor desenvolve a mediação em ambientes virtuais? O que fazem os tutores
presenciais (de polo) e os tutores a distância (virtuais, de disciplinas)? O tutor deve atuar por
curso, por número de estudantes ou por disciplinas? Como o tutor participa do planejamento
curricular? Mas, principalmente, o tutor é um professor?
Nos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância do Ministério da
Educação (MEC) (BRASIL, 2007, p. 20-21), a descrição das categorias e funções de tutor e
de coordenador encontra-se no tópico em que são descritas as atribuições dos docentes. As
atribuições do tutor são destacadas em outra categoria, como se a tutoria não estivesse
necessariamente dentro da mesma categoria da docência.
Docentes
Em primeiro lugar, é enganoso considerar que programas a distância
minimizam o trabalho e a mediação do professor. Muito pelo contrário, nos
cursos superiores a distância os professorem veem suas funções se
expandirem, o que requer que sejam altamente qualificados. Em uma
instituição de ensino que promova cursos a distância, os professores devem
ser capazes de:
a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto;
b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a
procedimentos e atividades pedagógicas;
c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades
e atitudes;
d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas
quanto complementares;
e) elaborar o material didático para programas a distância;
f) realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em
particular motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes;
g) avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de
um projeto de ensino superior a distância.
Tutores
O corpo de tutores desempenha papel de fundamental importância no
processo educacional de cursos superiores a distância e compõe quadro
diferenciado no interior das instituições. O tutor deve ser compreendido
como um dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. Suas
atividades desenvolvidas a distância e ou presencialmente devem contribuir
para o desenvolvimento dos processos de ensino, e de aprendizagem e para o
acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. (BRASIL, 2007, p. 2021).

Embora o referencial explicite a relevância do tutor no trabalho da EAD, salta aos
olhos a dicotomia existente entre o tutor e o docente. Nessa perspectiva, docente é o professor
que concebe, cria, é capaz de gerir o sistema; o tutor é alguém que cumpre o que foi planejado
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por outro. Essa é uma das questões centrais a serem tratadas deste ponto em diante, porque é
fundamental a compreensão de que o tutor é também um docente.
Bruno e Lemgruber (2009, p. 6) apresentam dois documentos legais que sugerem a
ideia de tutor como professor:
Para os fins desta Portaria, entende-se que a tutoria das disciplinas ofertadas
na modalidade semipresencial implica na existência de docentes qualificados
em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso, com carga
horária específica para os momentos presenciais e os momentos a distância.
(Portaria nº 4.059/2004, Art. 2º).
“O quadro técnico e pedagógico para o funcionamento de cursos e
programas a distância autorizados” explicita que a função de tutoria terá que
ser exercida por professores (Deliberação CEE-RJ nº 297/2006).

Embora não tão explicitado, mais recentemente, um documento do MEC reconhece a
função do tutor como professor, quando trata da formação exigida para a sua atuação:
Tutor: profissional selecionado pelas IPES (Instituições Públicas de Ensino
Superior) vinculadas ao sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil) para
o exercício das atividades típicas de tutoria, sendo exigida formação de nível
superior e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério básico ou
superior, ou ter formação pós-graduada, ou estar vinculado a programa de
pós-graduação. (BRASIL, 2009, p. 8).

Segundo Mattar (2012, p. 24), “apesar da mensagem desses e de outros documentos, a
atividade de tutoria é encarada por muitos de maneira pejorativa, como um rebaixamento da
função docente”.
Nesse sentido, alguns autores defendem que a mudança no entendimento da função
pode estar relacionada à nomenclatura dada a esse profissional. Bruno e Lemgruber (2009, p.
7) defendem que essa nomenclatura seja substituída por outra:
Estamos, intencionalmente, utilizando o termo professor-tutor por
considerarmos que o tutor a distância é também um docente e não
simplesmente um animador ou monitor neste processo, e muito menos um
repassador de pacotes instrucionais. Este profissional, como mediador
pedagógico do processo de ensino e de aprendizagem, é aquele que também
assume a docência e, portanto, deve ter plenas condições de mediar
conteúdos e intervir para a aprendizagem. Por isso, na prática, o professortutor é um docente que deve possuir domínio, tanto tecnológico quanto
didático, de conteúdo (...) não se justifica a denominação de tutoria, que
descaracteriza a função docente para profissionais que assumem a mediação
pedagógica.

O tutor, na prática, realiza diversas atividades docentes, como pode ser observado nas
definições de suas funções nos documentos da UAB (BRASIL, 2009, p. 3-4):



Mediar a comunicação de conteúdos entre professor e os cursistas;
Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do
curso;
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Manter regularidade de acesso ao AVA e dar retorno às solicitações
do cursista no prazo máximo de 24 horas;
Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades
discentes;
Colaborar na coordenação do curso e avaliação dos estudantes;
Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela
Instituição de Ensino;
Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e
encaminhar à coordenação de tutoria;
Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do
professor responsável;
Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades
presenciais nos pólos, em especial na aplicação de avaliações.

No entanto, professor e tutor são igualmente responsáveis pela qualidade do ensino.
Segundo Litwin (2001), a EAD fornece muitas possibilidades de uso de recursos que facilitam
a aprendizagem dos alunos, podendo contribuir muito para a dinâmica do curso. Dessa forma,
“o papel do tutor é essencial, devemos vê-lo como uma ‘ponte móvel’ entre o aluno, o curso e
o professor” (LITWIN, 2001, p. 38).
Maggio (2001) reflete sobre a função do tutor de maneira interessante, a partir de uma
ideia ultrapassada de que ensina aquele que transmite informação. Para a autora, considerando
o vazio deixado pela ausência do docente, o ensino era baseado exclusivamente nos
“materiais,

pacotes

auto-suficientes,

fortemente

sequenciados

e

pautados,

cujo

desenvolvimento concluía-se com uma proposta de avaliação semelhante em sua concepção
de ensino” (p. 96). E cabia ainda ao tutor assegurar que os objetivos de ensino desses
materiais acontecessem. O tutor deveria oferecer o apoio necessário aos alunos, fazendo a
mediação entre o aluno e o material didático, visto que esses materiais eram autossuficientes e
se propunham a ensinar sozinhos.
No cenário contemporâneo, segundo Maggio (2001), o docente cria propostas de
atividades para reflexão, apoia sua resolução, sugere fontes de informação alternativas,
oferece explicações, favorece os processos de compreensão e propõe desafios e novos meios
de ensinar e aprender. Isso permite, também, delinear outras definições para o trabalho de
tutoria. “A perspectiva de formação de professores exige esta reflexão sobre como integrar as
TICs à educação como caminho para pensar como formar os professores enquanto
conceptores de materiais para a aprendizagem aberta e a distância.” (BELLONI, 2006, p. 77).
A figura do tutor passou a ser reconhecida no Brasil, segundo Machado (2010), como
aquele que dá suporte ao aluno dos cursos de EAD. Mas não é só isso, pois do tutor é exigida
uma infinidade de habilidades: além de graduados e habilitados para o planejamento e
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exercício de funções pedagógicas, ter um amplo conhecimento da utilização das TIC e uma
profunda compreensão da EAD. Além disso, o tutor ainda deve ter:
[...] disponibilidade de tempo e o necessário ensejo e satisfação pelo trabalho
com tecnologias. Comunicar-se adequadamente, em alto nível, sem correr os
riscos de transmitir ideias e conceitos utilizando gírias ou jargões da internet
é outra característica básica. Ter conhecimento de mundo, informando-se
regularmente através da própria web e também da leitura de jornais, revistas,
artigos científicos e livros é outro requisito. (MACHADO, 2010, p. 30).

Com relação à relevância do papel do tutor na EAD, outros autores também trazem
suas considerações. Mill (2008, p. 35), de forma sucinta, apresenta as funções atribuídas aos
tutores. Assim, haveria o “docente-tutor”, definido como “elemento-chave para o
desenvolvimento cognitivo do estudante nas atividades individuais e coletivas ao longo da
disciplina”. Caberia a esse profissional a responsabilidade de “acompanhar, orientar, estimular
e provocar o estudante a construir o seu próprio saber, desenvolver processos reflexivos e
‘criar’ um pronunciamento marcadamente pessoal”.
Segundo Litwin (2001, p. 49) caberia destacar a importância que o tutor possui na
“compreensão leitora do estudante sobre o material didático escrito, inclusive com os guias e
manuais de orientações ao desenvolvimento dos contextos do curso e da disciplina”. Mill
(2008, p. 37) apresenta ainda mais dois autores que fazem referência ao papel do tutor, como:
Flemming et al. (2007) que valoriza a sua capacidade de gerar e/ou manter
uma rede de comunicação aberta entre os participantes, promovendo a
socialização das ideias e permitindo a construção coletiva de saberes em
comum e Gatti (2003) que enfatiza o seu papel na criação de laços
sociocognitivos, afetivos e motivacionais, entre o programa e sua proposta e
os professores-cursistas. Considera-o um elo privilegiado de comunicação
entre os professores-cursistas e o material didático, os projetos de trabalho e
os professores-formadores.

Além disso, para Mill (2012), o tutor é tão fundamental para o processo de
aprendizagem dos alunos que estes reconhecem nos tutores a própria instituição, vista a
estreita relação que se estabelece entre eles. A imagem que o aluno fará da instituição é
relativa ao tipo de atendimento recebido por parte do tutor.
Talvez por isso Machado (2010, p. 32) entenda que o tutor exerce suas funções em
“contextos que requerem uma análise fluida, rica e flexível de cada situação, a partir da
perspectiva dos tempos, das oportunidades e dos riscos que imprimem as condições
institucionais da educação a distância”. O desafio maior da tutoria, segundo ele, estaria na
possibilidade de diminuir as dificuldades causadas pela distância, tendo com os alunos uma
relação eficiente quanto a orientações e sugestões de estudo. Para o autor, a chave do sucesso
da EAD perpassa o tipo de relação que se estabelece entre o tutor e o aluno.
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Nesse sentido, Litwin (2001) diz que a diferença fundamental entre o professor da
educação presencial e o tutor na EAD é institucional, embora possam ser observadas aí
consequências pedagógicas importantes. Os alunos, na maioria dos casos, reconhecem a ação
docente do tutor e, em algumas instituições, como é o caso do CEDERJ, os tutores são
convidados para serem paraninfos e professores homenageados em formaturas.
O que falta ao tutor, até o momento, é o reconhecimento por parte das instituições do
seu papel como docente, mas sabe-se que isso envolve não somente questões políticas, mas
também financeiras, que incluem aspectos como os baixos salários e o vínculo empregatício,
como nos aponta Mattar (2012), quando diz que as universidades que oferecem cursos a
distância não realizam a devida vinculação de trabalho do tutor, além de lhe pagar um salário
menor que o dos professores presenciais da mesma instituição.
A realidade dessas instituições é a do enquadramento dos tutores como bolsistas,
conforme descrevem Lapa e Pretto (2010, p. 91):
[...] não lhes dando nem mesmo o direito a declaração de trabalho
mencionando a função “professor”, evitando com isso a consolidação de
vínculos empregatícios e a sua inserção na categoria simbólica de
profissionais da educação. Em síntese, nessas condições, o que se tem é uma
enorme precarização do trabalho docente, que se desdobra, na prática, entre
outras coisas, por meio da baixa remuneração, que acaba por excluir
profissionais qualificados, e da falta de reconhecimento profissional.

Diante dessas informações, cabe questionar a realidade da falta de valorização do
trabalho do tutor. Por exemplo, por que o tutor ganha menos de 10% que um professor
presencial na mesma instituição pública de ensino? Segundo Mattar (2012, p. 28) as possíveis
respostas seriam:
(a) porque a EAD vale menos de 10% que a educação presencial, como
modalidade de ensino; (b) porque se acredita que EAD seja sinônimo de “tá
aqui o conteúdo e se vira sozinho”; (c) porque se acredita que o que vale na
educação é o conteúdo, não a mediação pedagógica; (d) porque para o
governo interessam primordialmente números e estatísticas, para mostrar
que milhares de professores estão sendo formados no país, e não
exatamente qualidade.

Sobre esse aspecto, pode-se refletir também acerca do posicionamento desse
profissional no exercício das suas funções e frente ao mercado de trabalho. Nas instituições de
curso superior que oferecem cursos na modalidade EAD, os tutores são os profissionais que,
em termos quantitativos, ficam mais tempo com os alunos (graças aos encontros presenciais e
à assistência via plataforma). Dessa forma, sua função deve ser reconhecida e regulamentada
por essas instituições.
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No entanto, pelo fato de não exercerem as mesmas funções que os professores
responsáveis pelas disciplinas, a remuneração do tutor é muito baixa, se comparada com os
demais funcionários da instituição. Ademais, não têm, na maioria das instituições, vínculos
empregatícios condizentes com a função de docência. Na maioria das vezes, com o objetivo
de conter os gastos, as instituições de ensino reduzem os salários daqueles que justamente
exercem grande esforço para manter os alunos nos cursos.
Isso vem acontecendo porque, no Brasil, a responsabilidade de regular o exercício
dessa atividade, que é primordial para o pleno funcionamento dessa modalidade de ensino,
fica a cargo somente das instituições de EAD. Essa regulamentação deveria ficar também a
cargo do poder público, do mesmo modo que este já regulamenta por meio de legislação
específica o funcionamento e os critérios de qualidade dos cursos (BRASIL, 2007).
A legislação em vigor, no Artigo 16 do Decreto 5.773 (BRASIL, 2007) dispõe que as
instituições de curso superior na modalidade EAD devem obrigatoriamente contratar, por
meio de seleção criteriosa, professores qualificados mestres e doutores. No entanto, não há
uma definição clara na referida legislação quanto à regularização do trabalho e competência
da tutoria. Isso não exime as instituições da responsabilidade de serem as primeiras a
reconhecer a importância desse profissional e proporcionar melhores condições para o seu
labor. Posto dessa forma, não significa somente obter benefícios, pois a instituição (empresa)
também ganha quando oferece aos funcionários qualidade e boa remuneração, pois reflete em
sua atuação perante aos alunos (clientes).
Segundo Souza et al (2004), o tutor tem papel fundamental na EAD, pois proporciona
maior interação entre o aluno e a instituição e o sistema de ensino, realizando a articulação
necessária entre todos os envolvidos no processo de ensino e na realização dos objetivos da
instituição. Vale, ainda, ressaltar que a cada instituição compete a escolha do tipo de tutoria a
adotar, de acordo com seu modelo de curso a distância.
Nesta perspectiva, vale reforçar que há diferença entre as funções dos atores
envolvidos na docência em EAD, mas que o tutor, como parte dessa polidocência, deve ser
considerado legitimamente um docente.
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3 A TUTORIA NA PERCEPÇÃO DOS TUTORES

3.1 DA PESQUISA

Neste capítulo são detalhados a metodologia de pesquisa utilizada, os instrumentos de
coleta de dados e a técnica de análise de dados. A presente pesquisa assume uma abordagem
qualitativa, considerando a aproximação que se estabelece com o seu objeto, para melhor
compreensão da visão dos tutores sobre suas funções, sua identidade e sua ação docente.
Optou-se pelo paradigma do Construtivismo Social porque “enfatiza a intencionalidade dos
atos humanos e o ‘mundo vivido’ pelos sujeitos, privilegiando as percepções dos atores”
(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 133).
Os resultados obtidos por meio dos questionários e as entrevistas realizadas com os
tutores foram explorados e interpretados, contrastando-os com o arcabouço teórico utilizado
neste trabalho.

3.1.1 O campo

A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de
Janeiro (CECIERJ) é uma fundação de direito público, vinculada à Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação, e vem consolidar institucionalmente as atividades do
Consórcio CEDERJ, com os seguintes objetivos:
a) oferecer cursos de graduação e extensão através do Consórcio CEDERJ;
b) promover a divulgação científica, por meio de programas desenvolvidos em
diversos municípios do interior do Estado;
c) oferecer o pré-vestibular social àqueles sem recursos para tal.
Atualmente, são oferecidos os seguintes cursos de graduação:
a) Licenciatura em Ciências Biológicas (diplomação pela UENF, UFRJ ou UERJ);
b) Licenciatura em Física (diplomação pela UFRJ);
c) Licenciatura em Matemática (diplomação pela UFF e UNIRIO);
d) Licenciatura em Química (diplomação pela UENF e UFRJ);
e) Licenciatura em Pedagogia (diplomação pela UERJ ou UNIRIO);
f) Curso de Tecnologia em Ciências da Computação (diplomação pela UFF);
g) Administração (diplomação pela UFRRJ);
h) Licenciatura em História (diplomação pela UNIRIO);
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i) Licenciatura em Turismo (diplomação pela UFRRJ e pela UNIRIO);
j) Administração Pública (diplomação pela UFF);
k) Licenciatura em Geografia (diplomação pela UERJ);
l) Tecnologia em Gestão de Turismo (diplomação pelo CEFET-RJ).
O Consórcio CEDERJ reúne o governo estadual e todas as universidades públicas
instaladas no Estado do Rio de Janeiro:
a) Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ);
b) Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF);
c) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO);
d) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
e) Universidade Federal Fluminense (UFF);
f) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Esse consórcio nasceu em 1999, por meio do documento gerado por uma comissão
formada por dois membros de cada universidade e a Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação (SECTI). Foram signatários desse documento, em 26 de janeiro de
2000, o governador do Estado do Rio de Janeiro e os reitores das universidades consorciadas.
Estavam, então, efetivamente firmadas as bases para o Consórcio CEDERJ.
A intenção do CEDERJ, segundo seus documentos, é democratizar o acesso ao ensino
superior público, gratuito e de qualidade, utilizando a metodologia de educação a distância.
Com essa metodologia, pretende proporcionar o acesso ao sistema público de educação
superior àqueles que vêm sendo excluídos por morarem longe das universidades ou por terem
indisponibilidade de tempo nos horários tradicionais de aula na modalidade presencial. A
modalidade de educação a distância contribuiria para a formação de profissionais sem
deslocá-los de seus municípios (CEDERJ, 2013).
A referência física do consórcio para os estudantes são os polos regionais, situados em
escolas que, em convênio com as prefeituras municipais, foram adequadas para abrigar os
cursos. O polo regional é dirigido por um diretor adjunto, educador com nível superior, com
experiência administrativa, auxiliado por uma equipe administrativa e técnica. Além do setor
administrativo, os polos regionais dispõem de salas de tutoria, salas de aula, laboratórios de
informática com acesso à Internet, laboratórios de Biologia, Física e Química, biblioteca e, em
geral, um auditório.
O modelo de EAD do CEDERJ é semipresencial, ou seja, os cursos alternam
momentos presenciais e a distância. São quatro os principais aspectos do modelo
semipresencial do CEDERJ:
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- o primeiro é a utilização de um material didático especialmente preparado
para educação a distância e que compreende material didático impresso
(cadernos didáticos), material didático multimeios produzido para a internet
(aulas na WEB), além de DVDs e CDs;
- o segundo é um processo de atendimento tutorial opcional, à disposição do
aluno e que compreende a tutoria presencial (encontro semanal de duas
horas, por disciplina, no polo regional a que o aluno está vinculado, para as
disciplinas iniciais) e a tutoria a distância ( realizada por tutores nas
universidades consorciadas e através de internet, correio ou telefone).
- o terceiro é um processo de avaliação presencial, realizada nos polos
regionais (bastante parecido com o utilizado para avaliar os alunos das
universidades que oferecem cursos presenciais) e a distância, que avalia os
trabalhos e tarefas executados pelos alunos e que compõe 20% da nota final
do estudante;
- o quarto é o uso dos laboratórios didáticos de disciplinas experimentais
como Informática, Física, Biologia, freqüentados pelos alunos nos polos
regionais. (CEDERJ, 2013, p. 5).

3.1.2 Os instrumentos de coleta de dados

A seguir são detalhados os dois instrumentos de coleta de dados utilizados para a
pesquisa, iniciando-se pelo questionário, seguido da entrevista. Essa escolha foi feita por
acreditar-se que esses dois instrumentos se complementam em sua atuação.
Segundo Rizzini; Castro; Sartor (1999), o questionário permite verificar a ocorrência
de fenômenos, calculando o percentual de incidência de certos fatos, principalmente quando
há conhecimento prévio por parte do pesquisador da temática ou quando esta já foi tratada em
outras investigações.
O questionário foi composto por questões fechadas e abertas, totalizando 20 (vinte)
questões. Foi utilizado o meio digital para sua distribuição. A ferramenta escolhida foi a do
Google docs. Teve por objetivo traçar o perfil social e profissional dos tutores do curso de
Licenciatura em Pedagogia do CEDERJ/UERJ, além de proporcionar uma visão inicial dos
tutores acerca das questões abordadas em nossa pesquisa. O questionário foi enviado a 250
tutores, dos quais 38 (trinta e oito) enviaram suas respostas entre os dias 01 a 18/09/2013.
Com base nas respostas recebidas dos tutores, percebeu-se a necessidade de
complementar, aprofundar e esclarecer algumas das questões abordadas no questionário. Por
esse motivo, foram realizadas as entrevistas com os tutores.
A entrevista foi do tipo semiestruturada, com um roteiro composto por seis questões.
As entrevistas foram realizadas com 11 tutores, entre a distância e presenciais, no período de
02 a 11/10/2013.
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Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004), as entrevistas semiestruturadas se
caracterizam pela formulação prévia de algumas perguntas, enquanto admite a possibilidade,
no processo da entrevista, de se elaborarem novas perguntas e abandonar as irrelevantes, de
modo a manter o foco e a intenção da conversa.
A entrevista teve por objetivo complementar os dados obtidos com o questionário,
além de abordar alguns temas mais profundamente, visando a responder as questões de estudo
desta pesquisa. As entrevistas semiestruturadas selecionadas serviram como instrumento de
coleta de dados, uma vez que “sua natureza interativa permite tratar temas complexos que
dificilmente poderiam ser investigados adequadamente através de questionários” (ALVESMAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, p. 168).
A entrevista possibilita a expressão dos pontos de vista dos sujeitos entrevistados
sobre o processo vivenciado (FLICK, 2004, p. 133). Isso faz parte da responsabilidade
individual, e é o próprio tutor que pode falar e valorizar “o esforço realizado, o tempo
dedicado, as dificuldades superadas, a satisfação ou insatisfação, resultantes do seu trabalho”.
No que se refere a análise dos dados, tanto das questões abertas do questionário quanto
das entrevistas, foi utilizada a Análise de Conteúdo, conforme proposta por Bardin (2011),
que a conceitua como um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das mensagens.

3.1.3 Os participantes da pesquisa

Os participantes da nossa pesquisa foram os tutores, distribuídos nas funções de tutor
presencial e de tutor a distância, do curso de Licenciatura em Pedagogia do CEDERJ/UERJ,
somando hoje um total de 250 tutores. Foi aplicado um questionário eletrônico, respondido
por 38 tutores, e, posteriormente, foi realizada uma entrevista individual com 11 tutores,
perfazendo um total de 49 tutores, em torno de 20% do total de tutores do curso citado.
Para preservar o anonimato, os participantes da pesquisa foram identificados por
números, de acordo com a ordem de envio do material ou da realização da entrevista. Os
tutores que participaram do questionário foram identificados como T1, T2, T3,
sucessivamente. Os tutores que participaram da entrevista foram identificados como TE1,
TE2, TE3, sucessivamente.
Com os dados das primeiras dez questões (fechadas) do questionário, foram
elaborados gráficos, no intuito de apresentar de forma simplificada os dados referentes ao
perfil dos tutores do curso de Pedagogia do CEDERJ/UERJ.
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As questões abertas do questionário e as respostas das entrevistas foram tratadas de
forma diferente das anteriores. Optou-se por agrupar as dez últimas respostas do questionário
(respostas abertas) com as falas dos tutores que participaram da entrevista, pois muitas
questões abordadas pelos tutores não só se assemelham e se complementam, mas,
principalmente, fornecem uma visão mais ampla e clara dos pontos abordados na pesquisa.
As categorias para a análise foram estabelecidas a partir da revisão da literatura e
definidas desde a elaboração dos instrumentos utilizados na coleta de dados. A partir das
respostas das dez últimas questões (abertas) do questionário e das falas dos tutores
entrevistados, foram selecionados tópicos que abordam questões relativas aos temas
identidade do tutor, trabalho docente na EAD e exercício da tutoria. Dentro desses temas, os
dados coletados no questionário e na entrevista foram organizados nos seguintes tópicos:
a) Perfil dos tutores – Apresenta um perfil geral dos tutores que participaram da
pesquisa;
b) Identidade: o que é ser tutor e por que ser tutor? – Apresenta a visão dos tutores
sobre a tutoria e a motivação para ser tutor;
c) Docência na EAD: compartilhada ou compartimentada? – Apresenta a importância
da discussão sobre a organização do trabalho docente em EAD;
d) Tutoria: ação docente? – Discute a participação do tutor no trabalho docente em
EAD;
e) Uma tutoria, muitos problemas – Relata alguns problemas apresentados pelos
tutores;
f) Por que eles continuam? – Enumera os motivos pelos quais os tutores permanecem
na função.

3.2 O PERFIL DOS TUTORES

Antes de apresentar os dados individuais da pesquisa, cabe fazer uma caracterização
dos tutores pesquisados, com base nas respostas fechadas do questionário, que permitiram
conhecer as características sociais e profissionais desses sujeitos.
Quanto ao sexo dos tutores do universo pesquisado, o Gráfico 1 abaixo mostra um
percentual de 66% de mulheres contra 34% de homens. Essa distribuição reflete o quadro
encontrado no curso de Pedagogia, no qual predomina o universo feminino.
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Gráfico 1 – Sexo dos tutores pesquisados.
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Esses dados encontrados para o ensino a distância podem ser também identificados no
ensino presencial. Segundo dados da Sinopse do Professor da Educação Básica, divulgados
pelo Ministério da Educação no fim de 2010, as mulheres compõem 81,5% do total de
professores da educação básica do País. Em todos os níveis de ensino dessa etapa, com
exceção da educação profissional, elas são maioria lecionando. De acordo ainda com dados do
documento acima mencionado, existem quase 2 milhões de professores, dos quais mais de 1,6
milhão são do sexo feminino.
Essa discrepância de percentual em favor da mulher tem gerado reflexões importantes
sobre os feitos dessa feminilização da profissão docente para a caracterização do espaço
escolar (ROSA, 2011). Embora não seja propósito deste trabalho aprofundar essa discussão,
vale ressaltar que, para compreender a relação da mulher com a educação, é imprescindível,
como nos lembra Rosa (2011), analisar a construção do feminino na sociedade e as
implicações que essa estereotipia gerou para o seu exercício no magistério.
Quanto ao tipo de tutoria, se presencial ou a distância, exercida pelos tutores que
responderam ao questionário, houve um equilíbrio nas duas funções, como pode ser
observado no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Tipo de tutoria.
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Como é possível verificar, há uma equilibrada distribuição na participação dos tutores
presenciais e a distância no universo pesquisado. Esse percentual, distribuído em 50% para
cada tipo de tutoria, demonstra que, embora com diferentes formas de atuação, há um mesmo
interesse em participar dos cursos a distância. Embora os dados sejam significativos no
universo pesquisado, não se pode fazer nenhuma extrapolação que leve a generalizar para o
que pode ocorrer no âmbito do CEDERJ. Cabe ainda lembrar que a alta rotatividade dos
tutores obriga também a relativizar esses dados.
Ao lado dessa equilibrada distribuição entre tutores presenciais e a distância, encontrase uma distribuição de carga horária também equilibrada, como demonstra o Gráfico 3.
Gráfico 3 – Carga horária semanal de tutoria.

2 a 4 horas
5 a 7 horas
8 a 9 horas
10 horas
20 horas
Mais de 20 horas

9
6
5
8
9
1

24%
16%
13%
21%
24%
3%

A distribuição equilibrada dessa carga horária se deve ao fato de haver várias
possibilidades de alocação das horas dos tutores, sobretudo dos presenciais. O tutor presencial
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trabalha no polo regional em sessões de 1 a 2 horas semanais por disciplina, em horários
preestabelecidos, podendo acumular até 5 tutorias, o que poderia atingir um total máximo de
10 horas semanais, carga máxima permitida pela instituição. Já os tutores a distância atuam
nos laboratórios das universidades consorciadas em plantões, com uma carga horária mínima
de 10 horas.
Outro dado relevante para a elaboração do perfil dos tutores é a idade. Analisando o
Gráfico 4 a seguir, pode-se verificar que duas faixas etárias agregam o maior número de
tutores: a faixa que concentra a população de 36 até 40 anos (21%) e a que concentra o
público de mais de 40 anos (50%). Somando-se essas duas faixas, encontra-se 71% dos
tutores do universo pesquisado concentrados numa faixa etária de mais de 36 anos.
Gráfico 4 – Faixa etária dos tutores pesquisados.

20 a 25 anos
26 a 30 anos
31 a 35 anos
36 a 40 anos
Acima de 40 anos

2
5
4
8
19

5%
13%
11%
21%
50%

Essa concentração etária nos leva a questionar as razões desse ingresso na EAD por
profissionais com mais idade. Inicialmente, pode-se pensar que a EAD ainda é uma área
recente em termos de oportunidades de trabalho, levando os profissionais com mais idade
somente agora terem a oportunidade de atuar na EAD. Esse dado pode ser constatado nas
respostas dos tutores quanto à motivação para ingresso na tutoria, tendo a maioria respondido
ser o interesse em conhecer a EAD.
Outra questão que pode explicar essa concentração é o fato de o item “tempo de
magistério” ter uma pontuação importante na seleção para tutor, possibilitando àqueles
profissionais com mais tempo de trabalho (e, consequentemente, mas idade) ter preferência na
ocupação das vagas. Essa questão pode estar relacionada ao tempo de atuação desses tutores
no ensino presencial.
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Esses dados tornam-se mais relevantes quando relacionados ao Gráfico 5 a seguir, que
apresenta o tempo de atuação dos tutores no ensino presencial.
Gráfico 5 – Tempo de atuação como docente de ensino presencial.

Nenhum
Menos de 1 ano
1 a 3 anos
4 a 5 anos
6 a 10 anos
Mais de 10 anos

3
1
3
5
3
23

8%
3%
8%
13%
8%
61%

Verifica-se no gráfico acima que a maior parte da população pesquisada concentra-se
na faixa que indica mais de 10 anos de trabalho no magistério presencial. A relação entre
idade superior a 40 anos e tempo de atuação no magistério superior a 10 anos (61%)
demonstra que os tutores, tanto presenciais quanto a distância, têm vasta experiência
profissional no magistério. Além dessa constatação, indagou-se sobre quais as razões que
levariam profissionais tão experientes em sua profissão a aceitar uma atividade profissional
com remuneração tão baixa.
Foi, porém, surpreendente constatar que os tutores não têm apenas experiência, mas
também formação, como demonstrado no Gráfico 6.
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Gráfico 6 – Formação dos tutores pesquisados.

Mestrado [21]

Doutorado [1]
Graduação [3]

Graduação
Pós-graduação (especialização)
Pós-graduação (mestrado)
Pós-graduação (doutorado)

3
13
21
1

8%
34%
55%
3%

Especialização [13]
[21]

Pode-se observar que a maioria dos tutores (55%) possui mestrado, seguida de 34%
que possuem especialização. Somando-se essas duas faixas, verifica-se que 89% possuem
pós-graduação.
Entretanto, curiosamente, apesar desse elevado índice de tutores com formação, a
exigência do CEDERJ para o ingresso do profissional na instituição é a graduação na área a
qual ele atuará, conforme trecho do edital 2012/2: “Ter concluído curso de nível superior em
área de conhecimento compatível com a área em que pretende atuar.” (CEDERJ, 2012, p.1).
Se, por um lado, esse é um quadro muito favorável quando se considera que o tutor
possui uma qualificação semelhante à exigida de um docente de ensino superior no ensino
presencial, por outro essa não é uma exigência do CEDERJ, o que revela uma desvalorização
do ensino a distância, em que se exige do tutor, cuja função é de professor, somente a
graduação.
Como será possível, então, esperar uma formação de qualidade para os alunos da
EAD, se dos principais responsáveis pela sua formação é exigida uma formação tão inferior à
exigida dos professores de um curso superior presencial?
Assim, embora o tutor possua experiência de magistério e titulação, o que vigora é a
baixa remuneração e o seu não reconhecimento como docente pela instituição.
No que se refere ao tempo em que esses profissionais vêm atuando como tutores no
CEDERJ, encontra-se, no Gráfico 7, uma ilustração significativa. Talvez a precariedade do
trabalho explique o pouco tempo de permanência dos tutores na função.
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Gráfico 7 – Tempo de atuação como tutor do CEDERJ.

Menos de 1 ano
De 1 a 3 anos
De 4 a 6 anos
De 7 a 9 anos
10 anos ou mais

7
15
6
7
3

18%
39%
16%
18%
8%

Verifica-se que a maioria dos tutores está concentrada na faixa situada entre 1 e 3 anos
de trabalho, com 39%. Ao lado dessa faixa, encontra-se a concentração de 18% para os que
trabalham há menos de 1 ano. Somadas essas duas faixas, pode-se dizer que a maioria dos
tutores possui de menos de 1 até 3 anos de trabalho, perfazendo um total de 57%.
Curiosamente, somente 8% do universo pesquisado atua há mais de 10 anos na função.
Portanto, somente esses 8% guardam a memória do curso, uma vez que o curso de Pedagogia
do CEDERJ tem 10 anos e seis meses de existência.
Uma possível hipótese para explicar essa maior concentração de tutores em faixa com
tão pouco tempo de trabalho é a alta rotatividade em decorrência da precariedade do trabalho,
que inclui, por exemplo, a baixa remuneração e ausência de vínculo empregatício.
Por outro lado, os que estão na tutoria há mais de 10 anos alegam que continuam
trabalhando, apesar das condições precárias de trabalho, por acreditarem na EAD e no
trabalho que desenvolvem com os alunos.

3.3 IDENTIDADE: O QUE É SER TUTOR E POR QUE SER TUTOR?

A conceituação sobre tutoria e a definição das suas atribuições é polêmica. Alguns
autores argumentam que tutor não é uma classificação nas relações trabalhistas, mas, sim,
uma ação somada a inúmeras outras que desvalorizam o trabalho docente. Outros teóricos
defendem que a noção de tutoria vem de acompanhamento, esclarecendo que tais
profissionais não possuem autonomia para o planejamento das aulas e estratégias pedagógicas
(KRATOCHWILL, 2009).
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Outros autores destacam (GONZÁLEZ, 2005, p. 47) que a “palavra ‘tutor’ tem sido
utilizada de forma indiscriminada, muitas vezes empregada de maneira natural, sem
ressignificação”. A reflexão e discussão sobre as atribuições do tutor são essenciais para uma
melhor compreensão e valorização desse profissional na EAD. “A constituição da identidade
profissional é um assunto delicado. [...] A identidade não é um dado adquirido, não é uma
propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de
construção de maneiras de ser e estar na profissão.” (ANDRADE, 2007, p. 27).
O sistema de tutoria é muito mais que um aspecto estrutural e de apoio ao estudante.
Pressupõe fluência tecnológica, orientação, acompanhamento pedagógico, monitoramento e
avaliação. A tutoria é fundamental para que a mediação do processo ensino-aprendizagem
ocorra de forma dialógico-problematizadora desdobrada em interatividade, interação,
colaboração (autoria e coautoria) e autonomia. (SCHNEIDER e MALLMAN, 2011).
Pensou-se em abordar essa questão com os tutores, por se considerar importante
conhecer a visão que eles têm de si mesmos como profissionais e do que sua atividade
representa na EAD e na sociedade. Essa necessidade surgiu das leituras sobre o tema da
tutoria, quando se constatou que não há uma definição única para esse profissional. Aretio
(2001, p. 125) deixa claro essa indefinição:
Não existe um consenso entre os autores e as instituições em relação à
denominação do docente a serviço do aluno num sistema educativo não
presencial. Chama-se indistintamente de tutor, assessor, facilitador,
conselheiro, orientador, consultor, etc., caracterizando uma relação com as
funções que desempenha, no entanto reconhece-se que o termo mais
utilizado é o de tutor.

A falta de clareza quanto às suas funções, sua atuação e principalmente sobre o que é
ser tutor também é percebida na visão dos próprios tutores, como se pode observar nesta fala:
T36: De ter definido tal função para atuar dentro do que se espera de um
tutor, pois na função presencial o que se vê e pratica é a função de um
professor regente comum no ensino presencial. Romper com esse paradigma
em si mesmo e sem formação, para depois transmitir isso aos alunos é um
dos maiores desafios.
TE11: É algo que até hoje eu não entendi, eu acho que você é professor, mas
você não pode ser professor, você tem que intermediar a relação do aluno
com o conhecimento, com outros colegas e você assume a função de tutor,
mas no fundo você acaba até sendo o professor mesmo, meio que
desqualifica você como professor, você arrumou um outro nome pra essa
função que engloba tudo, dependendo do local aonde você trabalha, tem
coisas que são até função de coordenação, outros pontos do processo acaba
caindo na mão do tutor.
TE5: Inicialmente você acredita que você vai atuar como outros docentes de
um curso presencial, de uma unidade diferente, mas você tem as funções,
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mas você não é considerado um docente na realidade, então fica confuso até
para quem é tutor saber o que é ser tutor, deveria ser um docente, mas que
não nos sentimos como tal, não pelas funções, mas pela remuneração em si.

Ao analisar a importância do tutor para a aprendizagem, Amaral (2009) afirma que a
existência desse profissional é resultado das mudanças de paradigmas da educação
contemporânea. Sabe-se que ao tutor é dada uma infinidade de funções que dizem respeito
não só a aspectos administrativos, mas também didático-pedagógicos, além de um profundo
conhecimento sobre sua área de atuação e um conhecimento considerável sobre o uso das
tecnologias e da própria EAD.
Muitos autores estudados, como é o caso de Bruno (2007), defendem a ideia da
mediação como fundamental na atuação do tutor, principalmente se ela for partilhada com o
aluno:
A mediação partilhada traz a possibilidade de materialização da parceria
entre professor e alunos. Sem perder de vista a especificidade do papel que
cada um destes atores possui no processo de aprendizagem, esse tipo de
mediação abre espaço para que a produção de conhecimento seja coconstruída; para que o processo de mediação possa ser assumido por um
parceiro (aluno) que tenha condições para fazê-lo numa situação específica.
(BRUNO, 2007, p. 204).

Pode-se observar que muitos tutores se reconhecem mediadores, mas de uma
mediação que não se limita a “traduzir” o conteúdo para o aluno. Bruno (2002) assinala,
ainda, que nos ambientes telemáticos a observação corporal ainda é restrita/limitada. Pelo fato
de se utilizar, em grande parte dos casos, a comunicação por meio da linguagem escrita, os
aspectos corporais observáveis que envolvem o olhar e a expressão oral, gestual, tátil, tornamse impossíveis. Portanto, entende-se que, nesses ambientes, os professores devem dedicar
especial atenção às comunicações escritas dos alunos expressas na linguagem emocional no
processo de interação. Por conseguinte, a mediação pedagógica desenvolvida nesses
ambientes, por se fazer também pela linguagem escrita, precisa voltar o seu olhar,
profundamente, para a linguagem emocional utilizada pelo mediador, uma vez que é ela que
permeia as relações estabelecidas no ambiente de aprendizagem (BRUNO, 2002, p. 207) :
TE4: Tutor é um mediador do processo ensino-aprendizagem (...) porque ele
não chega a ministrar aula, aquela aula pré programada, ele incentiva o aluno
a buscar, a pesquisar e contribui com esse processo, com essa pesquisa e
também está sempre ali disposta a tirar dúvidas. Ele é esse mediador porque
ele, não existe uma explicação expositiva e sim uma mediação o aluno vai
evoluindo e ele evoluindo junto com o aluno por isso que o tutor é um
mediador do processo ensino-aprendizagem.
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TE8: O tutor é um profissional da educação que intermedia o processo de
ensino-aprendizagem, ele dinamiza a parte teórica que foi desenvolvida pelo
coordenador da disciplina, ou o conteudista da disciplina.
TE2: É, mas pra mim ser tutor é estar junto do aluno (...) o nosso contato
maior realmente é pela plataforma e eu acho que a tutoria nessa modalidade
ela só se dá através dessa interação, não é só um tira dúvidas, você precisa
estar ali pra estimular esse aluno a se expressar, a se relacionar com os
demais, também através da plataforma (...) a visão que eu tenho desse
profissional , hoje ele não é só o professor e nem só aquele que tira dúvidas,
ele é aquele que está presente justamente pra auxiliar , pra orientar , pra
esclarecer, pra estimular, pra provocar, pra tirar o máximo desse aluno.

Ao descreverem o trabalho realizado, foi possível constatar a necessidade de
articulações, de estudo e pesquisa, de imprimir o aspecto da humanização. Fica claro que o
tutor é responsável por fazer a ponte entre os cursistas, o ambiente e o processo de
aprendizagem e colaboração. Seu papel é de mediador, ouvindo, negociando, ajustando. Essa
postura requer presença constante e um envolvimento cada vez maior com o que os alunos
estão aprendendo, pois será sua tarefa realinhar metas, auxiliar nas decisões, aproximar as
pessoas para que a aprendizagem seja efetiva e significativa, conforme afirma Ramos (2005),
ressaltando a importância da figura do tutor no modo como se constituem as relações
humanas nos ambientes de aprendizagem, de forma a promover a motivação e a interação do
grupo.
Outra questão que colabora na construção da identidade desse tutor é a sua motivação,
o que o levou a escolher trabalhar com a EAD e, especificamente, com a tutoria. Embora
diversificados, os motivos detectados na pesquisa não são muito distintos. Na maioria, estão
ligados às vantagens apontadas como características da EAD, entre elas a democratização do
ensino e a ampliação do acesso ao ensino superior, entre outros, como se pode observar nas
falas a seguir:
T3: Sempre me senti atraído a fazer cursos a distância. Morei em uma cidade
grande onde perdia cerca de 2 horas preso no engarrafamento e fiz o curso
(presencial) com muita dificuldade, pois tinha que trabalhar. Sempre me
interessei por tecnologia. Quando descobri os cursos EAD, pra mim foi a
junção dos recursos tecnológicos aliado ao tempo que perdia no trânsito. O
aluno EAD passa pelas mesmas dificuldades que enfrentei, e gosto de poder
ajudar essas pessoas.
T17: Por acreditar nesta modalidade de ensino e compreender que o Brasil
com sua vasta extensão territorial e com suas diferenças regionais, o modelo
de educação de que dispúnhamos antes, já não dava conta em função de um
conjunto de fatores que dificultava o acesso das pessoas oriundas das regiões
norte e nordeste, dentre outros.
T33: Porque sempre acreditei que o ensino pode percorrer caminhos diversos
para alcançar seu objetivo. A ead é um caminho seguro para a educação em
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todo o mundo. Pude perceber isso quando fiz uma excursão pedagógica pela
instituição educacional em 2000 onde trabalhava, nos países que já
utilizavam em grande escala a ead como aliada em formação dos
universitários como por exemplo o México, Cuba e Estados Unidos.

Nessas falas, pode-se notar que estão sendo valorizadas, como motivação inicial para o
trabalho, questões referentes às vantagens do ensino a distância. Os tutores se sentem atraídos
por essa “novidade” na forma de fazer educação e por sua vasta possibilidade de melhorar a
situação educacional no País. Entende-se que esses argumentos fazem parte de um ideal
criado pelos próprios tutores, antes mesmo de começarem a atuar na EAD, ideal esse
propagado com insistência pelas políticas governamentais de expansão do ensino superior.
Mas será que, na prática, essas possibilidades são de fato colocadas em ação? Há que se
questionar se a EAD, no Brasil, tem conseguido alcançar esses ideais de expansão e
democratização do ensino superior. E, principalmente, se a formação nos cursos de EAD tem
sido satisfatória para que se justifique a sua utilização como possibilidade de expansão do
ensino superior. De que adiantaria uma enorme expansão sem a devida qualidade?
Ademais, é possível identificar motivos mais relacionados à atuação pedagógica em si,
e estes, sem dúvida, são os mais enriquecedores na experiência com a tutoria em EAD,
inclusive fazendo com que muitos desses profissionais se mantenham nessa função, apesar
das dificuldades. Seguem abaixo alguns exemplos:
T16: A pesquisa de mestrado me levou a tutoria, para pesquisar sobre o
cotidiano, devemos estar imersos nele. Para dissertar sobre a EAD, foi
necessário estar inserida neste universo. Hoje não me vejo fora da EAD.
T15: Inicialmente pela oportunidade, porém a possibilidade de interação
tutor-aluno é interessante.

Como se vê, são muitos os motivos que levaram esses tutores a ingressar no trabalho
com a EAD, mas o que se observa na maioria deles é que a grande motivação foi a
possibilidade de trabalhar com o ensino superior. Esses profissionais realmente passam a
trabalhar com o ensino superior, mas o que eles vão perceber depois é que essa experiência
não é reconhecida na comprovação fornecida pela instituição. Esse aspecto será novamente
tratado com mais detalhes no tópico que aborda as dificuldades encontradas no trabalho do
tutor.
Outro aspecto citado pelos tutores diz respeito à flexibilidade do trabalho na EAD.
Alguns tutores apresentam essa flexibilização como uma vantagem do trabalho com a EAD,
mas já começam a se dar conta de que ela vem acompanhada de uma sobrecarga de trabalho,
como se pode observar nas seguintes falas:
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T8: Identificação com a modalidade, flexibilidade permitida e formação
continuada foram alguns fatores que influenciaram minha escolha.
T13: Pela facilidade e tempo de trabalhar. E também trabalhar com alunos
que as vezes se sentem inseguro no curso que cursa.
TE11: E poder trabalhar de casa e poder fazer o teu horário. Por outro lado
você trabalha, às vezes, mais que o presencial porque você tem que estar
presente todos os dias, em determinadas situações de tutoria, que é
desgastante, mas você pode trabalhar em qualquer lugar, você trabalha com
o telefone, dá o teu jeito e isso eu acho um aspecto legal, você concatenar e
fazer até mais tutorias, pena que não dá pra juntar com mais bolsas.

Esse é um aspecto que não se pode negar como facilitador para a atuação desses
profissionais na EAD, principalmente ao se considerar o acúmulo de turmas em diversas
escolas que os professores são obrigados a assumir no ensino presencial para receber uma
remuneração melhor. Na prática, as tutorias possibilitariam ao professor assumir mais turmas
em sua carga horária. Mas de que maneira isso poderia de fato melhorar a situação do
professor? Como administrar mais turmas além das muitas que ele já possui? E o atendimento
a cada aluno, seria possível que ele acontecesse com qualidade?
Além disso, a tutoria permite que esse professor utilize o fim de semana para trabalhar.
Esse é outro argumento apresentado por eles como favorável. Mas não seria um retrocesso
nos próprios direitos trabalhistas? Não seria uma luta contrária àquela travada pelos
professores, no intuito de conseguir um horário de planejamento dentro da carga horária da
escola? De um modo geral, a reivindicação dos professores é justamente a diminuição da
carga de trabalho durante seu horário de folga. Parece uma grande incoerência.
O que se percebe também é que, aos poucos, esses mesmos tutores começam a
descobrir que a flexibilização tem outro aspecto, por vezes negativo, de exigir um tempo
enorme de planejamento, elaboração e execução da tutoria. Além, é claro, de um plantão
quase permanente na plataforma para dar conta de muitos alunos (a maioria tem cerca de 300
alunos), da correção de todas as provas presenciais e de todas as outras múltiplas funções que
lhes são impostas pela instituição.
Com o tempo, os tutores descobrem que já não basta o número de horas estabelecido
pela instituição para plantões de atendimento ao aluno. Na tutoria a distância, as respostas aos
alunos na plataforma devem ocorrer num prazo máximo de 48 horas. Sendo assim, a sua
dedicação acaba sendo infinitamente maior do que o previsto para dar conta de todas essas
atividades.
O acompanhamento de um curso a distância exige do tutor bastante disponibilidade de
tempo, para: leitura do material; envio de orientações aos alunos; acompanhamento das
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atividades dos alunos no AVA no qual o curso se realiza; interações nos fóruns; avaliação e
devolução de atividades comentadas; além de um esforço extra para manter o interesse dos
alunos no curso.
Esse trabalho geralmente é feito na própria casa do tutor, fator que, para Neves e
Fidalgo (2008), contribui para a precarização do trabalho, pois proporciona, de um lado, uma
intensificação do trabalho docente, sem a valorização profissional e remuneração condizentes.
Por outro lado, a ausência de regulamentação legal impossibilita qualquer garantia em termos
de direitos e deveres que fazem parte do processo de profissionalização. De acordo com os
mesmos autores (2008, p. 6), isso não significa necessariamente uma conquista, e sim mais
um aspecto da precarização, “uma vez que o sujeito deixa de ter um tempo espaço definido de
trabalho, realizando as atividades no espaço doméstico”.
A administração do tempo pelo tutor constitui-se em dificuldade, pois o trabalho
invade o contexto familiar tomando tempo de descanso, de lazer, de atenção à família. O
trabalho na Internet é absorvente, fazendo com que se perca a noção de tempo, que se
comprometam horas de sono, entre outros aspectos.
Talvez a inexistência de preocupações nesse sentido ocorra porque, segundo Mill,
Santiago e Viana (2008, p. 70), a docência on-line, que denominam de teletrabalho, “tende a
ser realizada à noite ou em horários de tempo livre para o descanso, pois é visto como ‘bico’
ou fonte complementar da renda do grupo familiar”.
Sabe-se que esses profissionais exercem outras atividades e que a tutoria não é a
principal delas, nem tampouco consiste numa fonte fixa de renda. Isso contribui para que se
tenha um aumento da carga de trabalho, de forma que todos acumulam atividades, o que
caracteriza a precarização do trabalho.
De acordo com Mill, Santiago e Viana (2008), há um discurso enganoso do mercado
ao difundir a ideia de que a tutoria é um trabalho com flexibilidade espaço-temporal e por isso
pode ser executado concomitantemente a outras atividades profissionais, sem demandar
esforço do trabalhador. A realidade demonstra esse engano, pois a atividade não só demanda
tempo, como esforço e até alguns sacrifícios por parte do professor.

3.4 DOCÊNCIA NA EAD: COMPARTILHADA OU COMPARTIMENTADA?

A partir da Lei nº 9.394/96 (LDBEN), percebe-se a organização de uma política que
pretende ser de valorização do magistério a ser considerada pelos sistemas de ensino. No
artigo 67, estão expressos os elementos dessa política, assegurando: ingresso na carreira
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somente através de concurso público; aperfeiçoamento profissional continuado; piso salarial
profissional; progressão na carreira com base na titulação e avaliação periódica; período de
carga horária de trabalho destinado a estudos, planejamento e avaliação; e condições
adequadas de trabalho (BRASIL, 2006). Além disso, a LDBEN traz, em seu artigo 80, o
aumento das possibilidades educativas por meio da EAD.
Mil, Santiago e Viana (2008) evidenciam os riscos trabalhistas envolvidos na EAD,
entre os quais o aumento da carga de trabalho dos docentes, as novas exigências impostas
pelo uso das tecnologias digitais, o “empobrecimento” da mediação pedagógica por meio da
atuação da tutoria, precarização das condições de trabalho, entre outros.
Outro aspecto importante é a complexidade de que se reveste a atuação docente na
EAD, como assinala MERCADO (2006), pois ela envolve dinâmicas diferentes da presencial,
quebra de paradigmas e apropriação de conhecimentos específicos, tais como autoria,
interatividade e aprendizagem colaborativa.
Torna-se necessário ressaltar que a educação on-line apresenta especificidades que
exigem a integração de diversos profissionais, que exercem funções diferenciadas, uma das
quais é a tutoria. Para Silva (2008, p. 2), a figura do tutor constitui atualmente uma das
precariedades da EAD, afirmando que se trata de:
[...] um profissional forjado na lógica da auto-instrução, que rechaça a
presença do professor em nome do mero administrador da burocracia do
feedback do aluno. Ele vive de “bolsa” porque não possui vínculo
empregatício e legislação sindical. Por isso mesmo é mão-de-obra barata em
favor dos capitalistas da EAD.

Com relação ao reconhecimento das especificidades da docência na EAD, os tutores
apresentam uma compreensão consolidada em seus argumentos. Alguns pontos são
apresentados por eles como diferenças existentes entre a docência presencial e a docência a
distância:
TE1: É, eu acho que a principal diferença se diz quanto a linguagem, a
forma de apresentação da linguagem, enquanto que no presencial você tem a
questão da oralização e muitas vezes a sua presença, da sua linguagem não
só oral como gestual ajuda, os recursos que você utiliza, a explicitar aquilo
que você quer trabalhar em termos de conteúdo, na educação a distância
você tem que tomar mais cuidado com essa linguagem.
TE9: O espaço, um é o espaço presencial, que é a sala de aula física e o outro
é o espaço, a sala de aula virtual, pra mim é a única diferença.

Esses tutores apontaram uma das principais diferenças entre as duas docências.
Quando se fala em EAD, realmente o espaço é diferenciado. As “aulas” acontecem em
ambiente virtual e não mais em salas de aula físicas, como no presencial. Presencialmente,
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elementos como a voz, a entonação, a visualização da expressão facial e corporal amenizam
as possibilidades de dispersão de sentidos e aumentam as chances de efetivação da
comunicação e a troca entre os atores do processo de ensino-aprendizagem (RÊGO, 2010). Na
educação a distância, “esses elementos tendem a se apagar, a ter sua importância diminuída,
porque só podem ser utilizados recursos como a webcam e um sistema de áudio, nem sempre
disponíveis nos equipamentos de alunos e professores” (ibidem, p. 70 ).
TE5: Bom, nós que trabalhamos a distância, nós estamos mais presentes na
vida do educando porque, a partir do momento que ele pode a qualquer
momento estar alí botando a sua dúvida, ou mesmo por outro veículo sem
ser, não só um e-mail, na seção de tutoria, facebook, até as redes sociais,
você tem mais contato com seu aluno do que um professor presencial porque
o presencial, ele vai alí, dá a sua aula, o aluno está alí presente e no outro dia
eles não se encontrarão de novo. E nós não, nós estamos alí presente o tempo
todo, respondendo as questões e auxiliando na formação dele, na construção
do conhecimento.

A visão apresentada por esse tutor parece estranha quando se pensa em EAD. Há uma
tendência a crer que o docente a distância participa menos da vida do aluno e de sua
formação, mas esse é um aspecto que, por vezes, pode ser equivocado, visto que, segundo
Amaral (2009), a tutoria cumpre função essencial, pois esse profissional é responsável por
identificar as limitações, os problemas e as dificuldades dos alunos ao dar feedback para o
corpo pedagógico. Ao realizar um acompanhamento contínuo do aluno, o tutor, sobretudo na
EAD, representa a garantia do desenvolvimento de suas habilidades e competências. E, para
realizar seu trabalho da melhor maneira, o tutor tem de estar presente e disponível por mais
tempo para o acompanhamento do aluno.
Os tutores também notam outra diferença marcante entre a docência na EAD e a
presencial, que é o compartilhamento das funções por vários profissionais em cada disciplina:
TE8: Bem, na docência presencial o professor acumula a parte, digamos
assim, acadêmica que é o planejamento e a parte de interação com o aluno. E
na educação a distância, existe uma divisão, existe o coordenador da
disciplina ou o conteudista, que planeja a ação docente e aquele que exerce,
na prática, a docência. Que no presencial fica tudo englobado, o professor
planeja, digamos assim, dinamiza a aula, o ensino-aprendizagem. Já na
modalidade a distância não, existe uma divisão de atores.

Ao se considerar a tutoria como ação docente, sendo o tutor um dos elementos
principais dessa docência, parte-se do princípio de que na EAD a docência envolve a
participação de vários profissionais e que, segundo Mill (2012), pode ser chamada de
polidocência, acontecendo de forma colaborativa ou fragmentada.
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Para Rêgo (2010, p. 121), essa polidocência na EAD se justifica, visto que “a docência
na EAD tem várias faces porque tem várias frentes de trabalho, e todas elas demandam
conhecimento técnico do que é feito e conhecimento sobre como as tarefas são realizadas
dentro das especificidades da EAD”.
No caso do CEDERJ, essa polidocência se apresenta na elaboração e no
acompanhamento de cada disciplina do curso, cujo funcionamento envolve vários
profissionais, entre eles os coordenadores de disciplina, os tutores presenciais e os tutores a
distância. A dinâmica de elaboração e funcionamento de cada disciplina dependerá de como o
coordenador de disciplina, também chamado de professor responsável, conduzirá o seu
trabalho junto com sua equipe de tutores.
De acordo com a colocação dos tutores, foi possível verificar que, em algumas
disciplinas, a docência acontece de forma compartilhada, cada um faz a sua função dentro da
estrutura do curso, mas há um grande envolvimento de todos os atores no planejamento, na
elaboração e no andamento da disciplina. Nessa configuração, a docência é compartilhada por
todos os envolvidos, como se pode observar nestas falas dos tutores:
TE1: Eu poderia resumir a minha equipe numa palavra: colaborativa. É uma
equipe que discute as questões pelo ambiente virtual, que é o e-mail, mas
também tem momentos presenciais, tem encontros, a qualquer dúvida,
principalmente, é, por exemplo, distribuição das tarefas, somos três tutores a
distância, cada tutor tem o mesmo número de polos pra correção, mas
quando há uma dúvida sobre o trabalho, por exemplo, quando se fica em
dúvida como ponderar, como considerar aquilo que está sendo colocado pelo
aluno, não só a coordenadora se dispõe e senta conosco pra poder dialogar e
analisar junto como os dois tutores em relação a mim, por exemplo e viceversa então diariamente se tem e-mails de conversa entre os quatro, os três
tutores e a coordenadora sobre questões que aparecem na plataforma (...) É
uma relação bastante colaborativa, de agregar informação, conhecimento, de
apoio e de construção do que que a disciplina se dispõe, pra que tenha uma
linha, pra que tenha uma abordagem, pra que qualquer aluno que venha
perguntar seja pra qualquer um dos doze polos tenha a mesma instrução,
tenha o mesmo encaminhamento.
TE3: Das duas disciplinas que eu trabalho, a coordenação tem uma
configuração de trabalho muito democrática, embora cada um execute o seu,
qual a sua função, ninguém faz a função do outro, mas a gente tem uma
função que é de estar construindo junto a disciplina, isso é muito importante
porque a gente constrói mesmo.
TE10: A troca de informação, como é uma equipe que trabalha há algum
tempo junta, a troca de informação é excelente, assim, a gente consegue ter
uma capacitação periódica, a gente discute todas as questões, alguém traz
alguma coisa, isso é legal, isso eu não posso questionar, agora, a gente teve
umas divisões, as coordenações mudaram e, diante disso, eu vejo
sinceramente uma coordenação completamente despreparada, não sabe o que
é educação a distância, conhece a disciplina, agora educação a distância não.
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Aqui se deseja mostrar que essa docência apresentada pelos tutores acontece de forma
compartilhada e que, segundo Mill (2012), esse trabalho conjunto entre autor dos materiais e
tutores é essencial no acompanhamento dos estudantes – especialmente em programas de
formação de grande porte, em que são necessários vários tutores.
Nesse modelo, cada profissional executa sua função na estrutura da disciplina, mas
todos participam ativamente na tomada de decisões em relação ao aprendizado do aluno. E
tudo isso só é possível porque os profissionais envolvidos possuem uma ampla comunicação
durante o andamento do semestre, principalmente dos tutores entre si e com seus
coordenadores. Ao realizar uma supervisão contínua, o tutor representa a garantia do pleno
desenvolvimento das habilidades e competências dos discentes.
Uma situação contrária a essa também acontece no curso investigado. Os tutores falam
de uma realidade em que a docência se realiza de forma compartimentada, seja pela
distribuição indevida de tarefas, seja pela falta de comunicação entre a equipe ou pela falta de
acompanhamento do coordenador de disciplina, inclusive em desacordo com os referenciais
da própria instituição, que apresenta essa interação como uma das obrigações dos tutores: “é
fundamental que haja total interação entre o professor-coordenador da disciplina e o tutor,
através da permanente comunicação entre eles” (CEDERJ, 2013, p. 7).
Muitos são os fatores que levam a perceber essa docência compartimentada na atuação
dos tutores e sua interação com os coordenadores de disciplina. Essa é uma situação
prejudicial ao tutor, visto que, segundo Belloni (2010), pode reduzir sua atuação em mera
execução de tarefas preestabelecidas, não lhes dando a noção do todo.
Os tutores trazem informações relevantes sobre essa situação em suas falas:
T6: O trabalho à distância em conjunto com os coordenadores das
disciplinas, que por muitas vezes não estabelecem um contato contínuo ou
respondem prontamente algumas solicitações.
TE2: Bom, posso te assegurar, já estou aqui há algum tempo, já trabalhei
com várias disciplinas, atualmente eu estou em apenas uma. Ao longo desse
tempo a interação com a equipe não é uma coisa muito usual, ela é mais
virtual, ela é bem a distância mesmo (...) então, eu percebo a coordenação
atuando até presencialmente, até comparece uma vez na semana pra saber o
que você está fazendo, basicamente isso, mas na verdade o que realmente
leva a disciplina é o tutor a distância (...)a coordenação faz muita falta.
TE7: A minha disciplina na verdade, assim, o tutor a distância e o tutor
presencial é que realmente tomam frente de tudo e só numa última situação
você tem que decidir alguma coisa é que você vai recorrer ao coordenador
porque na verdade a gente tem autonomia até certo ponto e só num caso
extremo é que a gente solicita o aval do coordenador (...) o pé de boi mesmo,
quem rala, quem faz tudo , quem decide, e tem que tomar bolacha também
que vem do aluno, que tem que ouvir as reclamações, somos nós tutores,

83

tanto a distância como presencial e aí a gente é que fica tentando sanar tudo
e o coordenador é apenas um pano de fundo quando a coisa ferve é que você
recorre a ele.
TE9: A grande vantagem da relação da coordenação que eu tenho é a relação
que eu tenho com a minha coordenadora, a gente se respeita muito
socialmente, apesar de não haver um reconhecimento do tutor com
profissional, ela reconhece como professor e isso facilita muito. Agora, com
relação à função, quem leva a disciplina pra frente sou eu (risos)
infelizmente.

Trata-se de situações que envolvem uma distribuição equivocada de tarefas. O
coordenador abre mão de suas funções, muitas vezes aparentando uma grande confiança no
tutor, mas delegando a ele toda a responsabilidade pelo andamento da disciplina. Por
conseguinte, o tutor se vê sobrecarregado, executando funções muito além daquelas previstas
no ato de sua contratação. Para Alonso (2010), por trás do discurso de trabalho em equipe é
possível ver que ao tutor fica destinada a maior parte das atividades de ensino.
Outro fator observado como agravante dessa situação é a falta de comunicação entre as
equipes de trabalho de cada disciplina. O que os tutores reclamam é que quase não têm
contato com seus coordenadores e com o restante da equipe. Essa informação reforça uma
observação que já havia sido feita anteriormente, quando se aponta o número reduzido de
capacitações/encontros das disciplinas (Gráfico 9). Isso faz com que não haja um discurso
único, uma informação única quanto aos procedimentos da disciplina. Além disso, os tutores
são obrigados a tomar decisões sozinhos, que nem sempre são coerentes com o trabalho,
dando-lhes uma falsa autonomia na hora de decidir o direcionamento que será dado ao aluno e
à disciplina.
TE6: As informações são mais por e-mail e os contatos físicos presenciais
são poucos e isso aí eu vejo, na minha opinião, sinceramente, uma grande
dificuldade pra que o nosso trabalho engrene, a gente acaba fazendo,
tomando algumas atitudes, tendo algumas autonomias não sabendo se está
certo ou está errado.
TE4: Os pontos negativos seriam o que eu comentei na resposta acima, a
falta de comunicação e de interação de todos os componentes da equipe, que
isso prejudica não só o andamento do trabalho, mas como a produção do
próprio aluno, porque ele não sabe qual direcionamento ele vai tomar, o que
ele vai seguir em relação a todo aquele processo alí, que ele está aprendendo
no momento porque um explica de uma forma e outro explica de outro , um
fala que a tarefa não é assim, outro fala que é, então essa falta de
comunicação, então eu acho que isso deveria de quebrar essa barreira e se
unificar uma só linguagem.

Contudo, Belloni (2010, p. 74) nos lembra que é nesse momento que ocorre a
“transformação do professor de uma entidade individual em uma entidade coletiva”. Ou seja,
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a “função docente” na EAD é desempenhada por um conjunto de profissionais de áreas
distintas, mas com o objetivo comum de planejar e implementar um processo de ensinoaprendizagem efetivo.
Parece que a ideia de trabalho coletivo fica em nível de discurso, uma vez que as
instituições que ofertam a EAD não têm demonstrado preocupação em corrigir o que se
poderia entender como uma fragilidade, pois a fragmentação contribui para a precarização do
trabalho e pode comprometer a qualidade do curso ofertado.
3.5 TUTORIA: AÇÃO DOCENTE?

A discussão que se apresenta, nesse caso, diz respeito ao significado da função
tutorial, se é possível considerar que o tutor exerce uma ação docente. Para Alonso (2010), se
o tutor é quem acompanha o aluno, trabalha cotidianamente com ele, participa dos processos
de avaliação das aprendizagens e do curso, entre outras funções, cabe questionar no que essas
atribuições são diferentes daquelas dos professores presenciais. E o que se percebe nas falas
de todos os tutores entrevistados, incluindo os que responderam ao questionário, é que eles
acreditam e estão convictos da docência exercida em sua atuação como tutores na EAD.
Para Mendonça (2007, p. 9), a docência, em seu sentido mais amplo, refere-se ao
docente como o profissional que tem o domínio do processo ensino-aprendizagem, atuando de
forma a promover a interação com os alunos, destes entre si e com o objeto de estudo. Já a
docência on-line se refere a “uma nova configuração do exercício da docência emergente na
sociedade contemporânea, em que o sentido é construído e compartilhado, colaborativa e
comunicativamente, formando-se verdadeiras comunidades virtuais de aprendizagem”.
Um dos grandes desafios reside na compreensão da tutoria como uma atividade
docente na educação on-line, pois atuar como tutor significa ir além de administrar um
cronograma de atividades ou transmitir informações aos alunos. Significa fazer uso das
interfaces, de forma a estabelecer um processo de interatividade que extrapola a interação,
incentivando a autoria e o trabalho colaborativo. Isso implica um processo contínuo de
formação que dote os profissionais que enfrentam esse desafio dos subsídios necessários à
realização desse trabalho de forma eficiente. O domínio do conteúdo do curso, a competência
no uso das mídias de comunicação, o domínio dos fundamentos da EAD e do modelo de
tutoria são aspectos importantes a serem contemplados no processo de formação continuada
de professores que desejam ser tutores.
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O processo de acompanhamento e avaliação dos alunos no decorrer do curso envolve
respostas às suas dúvidas; correção e comentário das atividades; ajuda para a compreensão
dos materiais do curso por meio de discussões e explicações, bem como no planejamento dos
trabalhos; fornecimento de informações via telefone e/ou interfaces de interação da
plataforma; atualização de informações sobre o progresso dos cursistas; e, ainda,
fornecimento de feedback aos coordenadores sobre os materiais dos cursos e as dificuldades
dos alunos, fazendo e intermediação entre estes e a instituição. Isso significa que a
participação dos tutores é de fundamental importância para a efetivação da proposta do curso.
Diante das questões apresentadas, indagou-se aos tutores se eles consideravam a
tutoria uma ação docente. O resultado foi unânime: todos que responderam ao questionário e
que participaram da entrevista consideram sua ação como docência. Estes foram alguns dos
argumentos:
T1: Sim, a prática docente é uma atividade indissociável da atividade de
tutoria.
T2: Claro. Sou professora. Tutoria é docência.
T9: Claro! A riqueza de troca nos ambientes virtuais é imensa e não
necessariamente se aprende porque estamos juntos numa mesma sala, se
aprende porque temos experiências diversas e interesse em compartilhá-las
com outras pessoas.
T10: Acredito porque na tutoria vivemos momentos de aprendizagem, há
envolvimento emocional, troca de conhecimentos, é necessário didática para
alcançar a aprendizagem de todos. É um momento rico, onde ao mesmo
tempo que ensino aprendo muito.
T17: Certamente. Na medida em nos preocupamos com o aprendizado dos
alunos e por esta razão, buscamos outras formas de ajudá-los neste processo
de Ensino/aprendizagem, seja por meio de chat ou até mesmo, fóruns
realizados especificamente para oportunizar a produção do conhecimento
entre seus pares e, desta forma, fazer com que os alunos que até então, não
haviam compreendido algum tópico, tivessem a oportunidade de discutir e
refletir a partir das considerações dos seus colegas mediada pelo tutor, neste
caso.
T28: Sim, considero, embora não seja tratado como tal, pois orientamos os
alunos, ajudamos na confecção e correção das provas, ajudamos na
atualização do material didático, entre outras atividades que são exercidas
por um professor.
T30: Sim. Enfim, auxiliamos na orientação dos estudos; nas dúvidas
frequentemente apresentadas pelos alunos nos conteúdos abordados;
orientamos pesquisas; somos parte de uma relação: aluno-disciplina. Tudo
que um professor em aula presencial faz, com a diferença que fazemos por
computador (muito mais que telefone), quase "on line" e com muito mais
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critério na forma de explicar e se fazer entender de forma escrita. Para mim,
um exercício e um aprendizado por vez.

As falas demonstram a confirmação do entendimento do tutor do que representa uma
ação docente no ensino presencial, fazendo a transferência desse trabalho para a EAD. Eles
identificam essas atividades de docência em seu trabalho de tutoria nos aspectos que se
referem ao atendimento ao aluno como principal objetivo da educação.
Outros aspectos vão além dos apresentados acima, como a questão da
formação/titulação desse profissional para atuação na tutoria, como se observa a seguir:
T7: Sem sombra de dúvida é uma ação docente. O tutor é um professor. É
especialista no assunto, tem titulação para assumir uma turma de um curso
de nível superior, precisa conhecer muito bem o conteúdo o qual faz
referência diante das dúvidas dos alunos, precisa ter didática para explicar e
dar exemplos, precisa ser parceiro e companheiro do aluno.
T18: Sim. Ao tutor cabe a interação com os estudantes e a explicação prática
dos assuntos apontados pelo coordenador da disciplina no Cronograma e
trabalhados nas aulas do Material Didático. Inclusive, exige-se do tutor
formação acadêmica na área e experiência profissional.

Esse aspecto deve receber especial atenção, pois os tutores pesquisados identificam
sua ação docente com o ensino superior, considerado por eles o campo de atuação do tutor.
Além disso, eles demonstram, em algumas falas, uma percepção inicial da docência na EAD
como uma docência compartilhada, conforme abordado no quadro teórico desta pesquisa:
T6: Sim, mesmo não tendo participação ativa no planejamento da disciplina,
essa função está na linha de frente do contato com o ensino, que o aluno da
EAD tem.
T26: Acredito que na EAD todos os agentes realizam uma ação docente. Na
verdade toda a equipe se envolve de alguma forma para favorecer a
aprendizagem dos alunos.

Esses argumentos são esclarecedores para se compreender que, além da visão dos
autores sobre a docência exercida pelos tutores – como se pode perceber em Bruno e
Lemgruber (2009), que utilizam o termo professor-tutor para designar o tutor, por entenderem
que o tutor é também um docente e não somente um animador, monitor ou repassador de
pacotes instrucionais –, os próprios tutores se consideram como tais.
TE1: A atuação do tutor eu acho, no meu ponto de vista e dentro do que eu
tenho vivido até então, nessa prática, ela é docente, ela precisa, eu acho,
aliás, que ela precisa ser docente.
TE6: Sim, considero, desde o momento que se dá apoio ao aluno é uma ação
docente.
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TE8: Totalmente, se fosse dividir a função da docência entre a fase de
planejamento, de elaboração de programas de disciplina e a docência como
uma interação professor e aluno eu diria até que o tutor é mais docente que o
docente um, que eu me referi. Ele é o docente.
TE9: A gente orienta o aluno, direciona, mais interessante, que pelo menos
na minha disciplina, a gente orienta a relação da teoria e prática, a gente
acompanha o aluno, a gente observa o aluno, mais engraçado que a gente
não tem a presença física do cara, entendeu, mas a gente tem o aluno, assim,
isso é inquestionável. Então, assim, qual aspecto, é na orientação, num
acompanhamento, a gente tem um conteúdo a trabalhar.

Valente (2003, p. 31) faz referência à atuação do tutor, usando a expressão “estar junto
virtual”. O estar junto virtual envolve múltiplas interações no sentido de acompanhar e
assessorar constantemente o aprendiz para poder entender o que ele faz e, assim, propor
desafios que o auxiliem a atribuir significado ao que está desenvolvendo. E por essa razão e
entre outras que os tutores apresentam, o tutor exerce uma docência na EAD, e quem realiza a
docência pode ser considerado um professor.
O tutor está envolvido no processo de gestão, acompanhamento e avaliação dos
cursos. Suas funções extrapolam os limites da própria nomenclatura. O desenvolvimento de
um curso na modalidade on-line necessita do envolvimento de diferentes profissionais, de
acordo com suas várias etapas. As atividades docentes se revestem de especificidades a serem
consideradas no âmbito da profissionalização dos professores que nela atuam, especialmente
o tutor. Dessa forma, eles se reconhecem como professores:
TE1: O que eu entendo que ser tutor é ser um professor, o que diferencia é a
forma de atuação. É aquele profissional que atua na educação, no caso da
minha tutoria porque é numa graduação de Pedagogia, numa Licenciatura.
Então é o professor, um profissional ligado à sua área, seja lá qual for, que
tem como finalidade e metas do seu trabalho orientar, acessar informação,
esclarecer sobre os conteúdos, as referências, as teorias abordadas na
disciplina que ele trabalha, buscar desenvolver no aluno, com o aluno,
possibilidades de estudo, de pesquisa, investigação sobre o que interessa o
aluno, esclarecer sobre caminhos, procedimentos do ensino, da
aprendizagem.
TE3: É eu acho que o tutor, ele é o professor, com certeza, isso aí é ponto
crucial, ele tem que ter uma formação, ele tem a sua formação acadêmica e
ele trabalha de uma forma que pode ser a mais, a tradicional, mas ele é um
professor.
TE11: Sim, porque você está lidando com o aluno, você lida com a
construção do conhecimento, construção do conhecimento coletivo, lida com
problemas dos alunos em si. A única coisa que você não tem , muitas vezes,
o olho no olho, porque pode não envolver vídeo, mas a relação não está
muito distante disso, no que você tem no presencial pro que você tem a
distância, você tem os mesmos, dificuldades semelhantes, muda o meio.
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Souza (2007) afirma que a tutoria pode ser entendida como uma ação orientadora
global, chave para articular a instrução e o ato educativo. O sistema tutorial compreende,
assim, um conjunto de ações educativas que contribuem para desenvolver e potencializar as
capacidades básicas dos alunos, orientando-os a obter crescimento intelectual e autonomia, e
para ajudá-los a tomar decisões em vista de seus desempenhos e suas circunstâncias de
participação como alunos.
A tutoria on-line é compreendida como uma função docente, mas, na prática, existe
uma separação entre os que elaboram e os que executam o curso, com tendência a uma menor
valorização desses últimos. Os profissionais deveriam envolver-se no trabalho desde a
concepção do curso até sua execução de fato, o que poderia favorecer um processo avaliativo
mais intenso, levando a reestruturações necessárias para melhoria da qualidade.
O trabalho colaborativo não deve ser apenas uma expectativa em relação aos alunos,
mas uma prática da própria instituição ao constituir equipes e promover o diálogo entre elas,
tendo em vista a melhoria progressiva do trabalho realizado.
Nas falas dos tutores, apresentadas anteriormente, aparece também como dificuldade a
ausência do tutor na preparação do curso e na seleção do material, evidenciando a
fragmentação do processo de trabalho na EAD, no qual aparece a figura do professor
conteudista como planejador e a figura do tutor como executor.
Neves e Fidalgo (2008) incluem essa questão como uma das especificidades da EAD,
na qual o professor – neste caso o tutor – muitas vezes não tem o controle do próprio trabalho.
Isso mostra a existência de uma divisão entre concepção e execução do trabalho pedagógico,
que se aproxima do modelo taylor-fordista.
Mas, principalmente, o que se observa é que não há dúvidas quanto a essa atuação
docente com os alunos do ensino superior, motivação inicial de seu ingresso na tutoria. Todos
os tutores responderam a essa questão com total segurança e convicção sobre sua ação
docente.
A partir da constatação dos tutores, a ação da tutoria vem acompanhada de uma
valorização muito pequena de sua atuação pela instituição pesquisada, aspectos que serão
abordados a seguir.
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3.6 UMA TUTORIA, MUITOS PROBLEMAS

Esta seção apresenta os principais problemas encontrados pelos tutores em sua
atuação. Por serem numerosos e diversificados, os principais problemas foram agrupados e
separados em tutoria a distância e tutoria presencial, havendo uma identificação dessas
funções quando necessário. Entre as principais queixas, destacam-se:
a) falta de capacitação;
b) infraestrutura precária;
c) funções além das contratadas;
d) grande quantidade de alunos;
e) falta de autonomia; e
f) falta de reconhecimento/desvalorização do tutor.

3.6.1 Falta de capacitação

Pela importância da temática, a capacitação foi abordada tanto no instrumento
questionário quanto nas entrevistas. A partir do questionário, foram elaborados dois gráficos
que mostram a frequência com que ocorrem as capacitações oferecidas pela UERJ, visto que
cabe a cada universidade consorciada a responsabilidade pela formação de seus tutores, e a
capacitação oferecida pelos coordenadores de disciplinas, respectivamente.
Gráfico 8 – Frequência de capacitação em tutoria recebida durante o tempo de atuação.

Nenhuma
Uma capacitação inicial somente
Uma por semestre
Uma por ano
Mais de uma por semestre

1
21
2
13
1

3%
55%
5%
34%
3%
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Pelo gráfico acima, verifica-se que a maioria dos tutores recebeu apenas uma
capacitação no momento de seu ingresso na instituição. Em seguida, encontram-se 34% dos
tutores que receberam uma capacitação por ano. Considerando-se que o ideal é ter uma
capacitação por semestre, conclui-se que somente 5% dos tutores estão na faixa ideal. A partir
desses dados, constata-se o pouco ou nenhum investimento em capacitação dos tutores,
indicando o descaso da UERJ em relação ao assunto.
No tocante à capacitação oferecida pelos coordenadores de disciplinas, a situação
parece bem mais grave, como mostra o gráfico abaixo:
Gráfico 9 – Frequência de capacitação na disciplina em que atua recebida durante o semestre.

Nenhuma
13
Uma capacitação inicial somente 10
Uma por semestre
6
Uma por ano
8
Mais de uma por semestre
1

34%
26%
16%
21%
3%

Verifica-se que, apesar da importância do tutor para a formação do aluno, a maioria
(34%) não recebeu capacitação alguma, seguida de 26% que receberam apenas uma
capacitação. Somando-se os esses dois dados, constata-se que 60% receberam uma
capacitação precária ou nenhuma capacitação.
Apesar de previsto no Caderno de Orientação da Tutoria (CEDERJ, 2013) que o tutor
deve ter total domínio do conteúdo a ser trabalhado, não parece haver compromisso da UERJ
em acompanhar essa capacitação, nem compromisso dos coordenadores em oferecer a
capacitação. Como é possível exigir tal nível de conhecimento dos tutores com um número de
capacitações tão reduzido?
Além disso, esse quadro está em completa oposição às recomendações dos
Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007, p. 12), que
preconizam “a formação, a supervisão e a avaliação dos tutores e outros profissionais que
atuam nos polos de apoio descentralizados, de modo a assegurar padrão de qualidade no
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atendimento aos estudantes”. Assim, não é possível que o tutor constitua “um elemento
dinâmico e essencial no processo ensino aprendizagem”, segundo Preti (1996, p. 45).
Ainda nos Referenciais de Qualidade (BRASIL, 2007), encontram-se algumas
diretrizes para a formação de tutores, que deverá ser baseada nas concepções interacionistas,
uma vez que as funções da tutoria são de mediação e desenvolvimento de um projeto
humanizador, evitando a massificação, mesmo quando envolve um grande número de alunos.
O domínio do conteúdo, o conhecimento das mídias, dos fundamentos da EAD e do modelo
de tutoria são componentes essenciais do processo formativo.
Diante dos dados mostrados nos Gráficos 8 e 9, resolveu-se explorar mais essa
temática nas questões abertas do questionário. Assim, indagou-se aos tutores se eles achavam
que esse número de capacitações era suficiente para o exercício de sua função. A maioria
deles considera o número de capacitações insuficiente, como se pode observar em algumas
respostas:
T3: Para um iniciante, é difícil, pois ele precisa ir descobrindo aos poucos,
perguntando aos colegas e a direção do polo, pois o contato do RH ou
coordenação demora a ocorrer, e o tutor fica inicialmente perdido.
T5: Pode-se pressupor que falta seriedade no processo administrativo de um
curso como esse, o qual a participação da equipe de trabalho é pouco
considerada em função dos poucos encontros e da pouquíssima troca.
T17: Na minha opinião, a formação continuada para tutores do CEDERJ,
precisa ser intensificada, até para prestar um serviço com maior qualidade e,
claro, resignificar nossa prática.
T7: Para questões relativas à alinhamento de trabalho em equipe e
consonância com as propostas pedagógicas da disciplina no curso, entendo
que há uma lacuna.
T30: Talvez, mais cursos de capacitação; reciclagem ou algo parecido, como
encontros com outros tutores de outras disciplinas para trocas de
experiências, dúvidas e sugestões de como lidar em variadas situações.
Acredito que a promoção de encontros com os tutores presenciais também
seria muito importante para uma efetiva atuação na tutoria a distancia.

Pode-se verificar, então, pela fala dos próprios tutores, que o número de capacitações
oferecidas pela UERJ/CEDERJ não é suficiente para que o tutor se mantenha atualizado nas
questões referentes ao seu trabalho, às mudanças na instituição e, principalmente, no tocante à
área de conhecimento da disciplina em que atua. Essa constatação revela descuido da
instituição com relação à capacitação exigida, até mesmo no pouco detalhado documento do
MEC que indica os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (BRASIL,
2007, p. 22), como se pode observar:
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Em qualquer situação, ressalta-se que o domínio do conteúdo é
imprescindível, tanto para o tutor presencial quanto para o tutor a distância e
permanece como condição essencial para o exercício das funções. Esta
condição fundamental deve estar aliada à necessidade de dinamismo, visão
crítica e global, capacidade para estimular a busca de conhecimento e
habilidade com as novas tecnologias de comunicação e informação. Em
função disto, é indispensável que as instituições desenvolvam planos de
capacitação de seu corpo de tutores.

A falta de capacitação é uma realidade que não condiz com as exigências previstas
para a sua atuação, como afirma Rêgo (2010, p. 113):
A formação do tutor para atuar em cursos cujos modelos tenham uma
demanda de interação maior e utilizem AVAs deve se dar em três
perspectivas diferentes: formação como especialista em sua área de atuação;
a formação para a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs)
e a formação para a mediação pedagógica, como fator necessário para a
efetivação da aprendizagem na EAD.

Pelo que se pode constatar nos gráficos, essa capacitação não acontece nos âmbitos
mencionados acima ou quando acontece numa frequência muito baixa. Além disso, essa
informação apresenta um descumprimento por parte da instituição no que diz respeito às suas
próprias diretrizes, como se pode perceber no texto do Caderno de Tutoria (CEDERJ, 2013),
num dos itens que tratam das obrigações do tutor:
Participar das atividades de capacitação e de avaliação dos tutores propostas
pela Diretoria Adjunta de Tutoria, pela Coordenação de Tutoria e pelos
coordenadores de disciplinas (no mínimo 3 atividades por período letivo).
Isto envolverá deslocamentos para outras cidades (para um polo diferente
do de sua atuação ou para a universidade responsável pela disciplina)
podendo haver necessidade de pernoite.

3.6.2 Infraestrutura precária

Entre as queixas dos tutores sobre fatores que interferem no seu trabalho, dificultando
o desenvolvimento adequado de suas atividades como tutor, são destacados aqui os problemas
relacionados à infraestrutura fornecida tanto nos polos quanto na sede, principalmente no que
diz respeito ao acesso às tecnologias utilizadas nos cursos a distância. São eles: falta de
suporte tecnológico, material didático desatualizado, espaço físico para o profissional na
universidade sede, entre outros. Perguntados sobre a situação da infraestrutura, eles
responderam o seguinte:
T12: A infraestrutura precária do Polo.
T16: Só o sistema do CEDERJ que sempre tem algum problema e falta de
acessibilidade.
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T3: As turmas dos cursos de pedagogia sofrem com excesso de alunos.
Muitos livros são desatualizados. A internet é lenta no polo que frequento e
nas cidades ao redor. Um curso que usa a internet como meio de
aprendizagem não pode sofrer com lentidão na internet por empresas
privatizadas. A longo prazo, tem muita coisa que o governo deve investir. A
curso prazo, considero que é uma urgência o governo oferecer uma internet
de boa qualidade exclusiva para os cursos a distância, gratuita aos alunos.
Outra dificuldade é a locomoção aos polos.
T35: Acesso à Plataforma. Meu ingresso foi no dia 20 de julho de 2013. Até
o presente momento não tenho acesso a Plataforma.

Nessas falas, os tutores reclamam de infraestrutura precária, como a falta de
acessibilidade da plataforma, internet lenta e acesso à plataforma por parte dos tutores,
situação que às vezes acontece também com os alunos. Essa é uma realidade complicada, pois
sabe-se que um curso de EAD como o do CEDERJ está baseado no uso da Internet, e todo o
seu programa se encontra na plataforma. Fora o uso das TIC, sobra apenas o material
impresso, que também sofre problemas de atualização.
Outro problema apresentado pelo tutor é o difícil acesso ao polo. Alguns polos
situados nas cidades interioranas que possuem cursos do CEDERJ ficam localizados em
regiões de difícil acesso para os alunos e para os profissionais que lá trabalham, como mostra
a fala do tutor T3 reproduzida acima.
Em relação ao espaço físico na sede (UERJ), os tutores ressaltaram que o laboratório
de tutoria – sala onde os tutores a distância ficam nos horários de plantão – é muito pequeno e
com poucos computadores funcionando. Nos horários mais movimentados não há cadeira
nem computadores para todos, e isso tem feito com que muitos tutores levem seus próprios
computadores para o trabalho, a fim de evitar a espera pela liberação de um terminal. Além
disso, eles reclamam do mobiliário desse laboratório, como se vê nesta fala:
T32: Os laboratórios são ruins para ficarmos a quantidade de horas que
temos de estar lá. Os computadores em geral são bons, mas as mesas,
posição do teclado e cadeiras não.

Enfim, esses são alguns dos problemas de infraestrutura que os tutores enfrenta. São
complicadores da boa execução do trabalho de tutoria e podem causar prejuízo à relação entre
trabalho do tutor/aprendizagem dos alunos.

3.6.3 Funções além das contratadas
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Outra questão que mereceu destaque no levantamento das dificuldades encontradas
pelos tutores no exercício do seu trabalho diz respeito ao acúmulo de funções. Mesmo
sabendo que é extenso o número de funções que cabem ao tutor no ato de sua contratação
(conforme apresentado no Capítulo 2), alguns tutores consideraram que executam funções
além daquelas estabelecidas no edital e no Caderno de Orientação da Tutoria. A fim de
examinar essa questão, indagou-se aos tutores: Acredita que as atividades exercidas como
tutor fazem parte das funções específicas do cargo ou executa funções além das estabelecidas
no ato de sua contratação? Eis algumas das colocações dos tutores:
T7: Já executei muitas tarefas além das que foram estabelecidas quando era
novato. Hoje, com 10 anos de consórcio, um pouco mais experiente e um
pouco mais maduro faço somente aquilo que for estabelecido pelas
coordenações da disciplina e do Polo. Não posso negar que hoje argumento
em meu favor quando não concordo com determinadas atribuições. Antes,
não questionava. Há muitos tutores novatos que não questionam...
T16: No meu grupo somos todos Professores-formadores. Certamente,
fazemos muito mais do que é descrito como função do tutor. Um dos
absurdos são as cinco horas que ficamos em uma sala para atender um
telefone que quase nunca toca (eu nunca atendi nenhuma ligação) e como se
não bastasse somo obrigados a levar nossa própria máquina, pois não tem
computador para todos.
T34: Se for levar em conta o que ouvi na única capacitação que tive (assim
que ingressei como tutora presencial), certamente exerço função além do que
foi estabelecido. Como já dito anteriormente, em 2009 foi me dito que eu
seria apenas um tira-dúvidas e/ou intermediária entre o aluno e a
universidade, mas hoje me vejo como professora, fazendo discussão dos
conteúdos estabelecidos nos "currículos" (ementas) das disciplinas.

Muitas respostas dadas pelos tutores deixam claro que eles executam mais funções do
que as estabelecidas pela instituição. Mesmo com uma infinidade de funções, como as
apresentadas no capítulo 2, principalmente no que tange às específicas de cada tutor no
consórcio CEDERJ, foi possível constatar que os tutores ainda se sentem executando tarefas
que vão além daquelas estabelecidas no ato de sua contratação, resultando numa sobrecarga
pouco reconhecida e pouco valorizada pelo CEDERJ, além do agravamento ainda maior das
condições de trabalho desses profissionais, aumentando consequentemente a precariedade do
trabalho do tutor.

3.6.4 Grande quantidade de alunos
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Outra dificuldade mencionada pelos tutores a distância pesquisados diz respeito ao
número excessivo de alunos por tutoria. A quantidade de alunos atendidos pelos tutores a
distância torna inviável qualquer tipo de interação, principalmente naquelas disciplinas em
que são realizados fóruns sobre determinados temas. Como mediar e fazer inferências num
fórum com mais de 500 participantes? Essa é a realidade enfrentada pelos tutores a distância
do CEDERJ, pois cada disciplina, em média com 12 polos, tem 50 alunos em cada um, por
semestre. Para cada disciplina são alocados no máximo três tutores a distância, sendo que
todas as atividades das disciplinas englobam todos os polos ao mesmo tempo. Os tutores a
distância têm de atender em torno de 550 alunos por semestre. Além disso, na divisão, cada
tutor fica responsável pela correção de mais de 200 provas, como vemos a seguir:
T9: Talvez um dos maiores desafios seja a quantidade de alunos. Na atual
disciplina que participo como tutor, existem cerca de 500 alunos e somos
apenas três tutores. É desafiante criar um fórum e mediar debates com essa
quantidade de alunos
TE11: Quantidade de alunos, tem tutorias que são uma aberração, você tem
que corrigir duzentas, trezentas provas, você tem duzentos alunos que podem
postar na plataforma, isso tinha que ser mais bem dividido, vinte e cinco eu
já acho, assim, a marca excelente, mas não é assim que funciona.

Esse é mais um fator que contribui para a precarização do trabalho do tutor, que se
agrava quando se pensa no aprendizado do aluno. A função principal da tutoria, que é a
mediação do conhecimento, fica muito prejudicada com o excesso de alunos. Flemming
(2001) define o tutor como o responsável pela intermediação das relações entre professores,
alunos e corpo pedagógico. O tutor transmite as atividades propostas pelos professores aos
alunos, ensina os discentes a utilizar os recursos tecnológicos e distribui o material didático.
Cumpre ainda a função de motivar, gerenciar os encontros presenciais e identificar as
dificuldades acadêmicas e administrativas. A questão que se apresenta aqui é a seguinte:
como realizar todas essas atividades com 500 alunos?
Essa questão precisa ser seriamente discutida, levando-se em conta a quantidade de
alunos com que o professor pode trabalhar adequadamente e com qualidade na EAD. Como
afirmam Bruno e Lemgruber (2009, p. 8):
Outro aspecto implicado à docência on-line é o estabelecimento de
parâmetros quanto ao número de alunos atendidos. O Decreto 5.622/2005
aborda diversos aspectos que os projetos pedagógicos para os cursos e
programas devem contemplar, mas não menciona a relação tutoria – número
de alunos. Muitas instituições abusam dessa relação, expondo seus
profissionais a uma superexploração. Isso vem se dando igualmente nas
disciplinas semipresenciais permitidas pela Portaria dos 20%.

3.6.5 Falta de autonomia
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Outra dificuldade descrita pelos tutores é a falta de autonomia no exercício da tutoria.
Devido ao compartilhamento das funções da docência, nem sempre eles participam da
elaboração das atividades da disciplina e quase sempre são obrigados a cumprir funções sem
poder interferir no processo. Uma das maiores queixas diz respeito à correção de provas de
cuja elaboração eles não participaram. Além disso, quando sentem a necessidade de fazer
adaptações ao planejamento em função de alguma variável por parte dos alunos, nem sempre
eles têm acesso ao coordenador para solicitar essas alterações ou recebem uma resposta
negativa devido à estrutura rígida da disciplina.
TE11: A falta de autonomia também é um problema, de você não poder
trabalhar encima da turma, você está restrito aos prazos que vêm encima
quando, às vezes, você tem necessidade de expandir, de adequar até a
realidade daquela turma.
TE11: Que eu acho que no presencial você tem mais autonomia. Eu acho
uma coisa que na distância está complicado, porque na distância você pega o
conteúdo pronto, material já te dão, enquanto que no presencial, você dentro
da tua sala de aula, você pode inventar, você pode criar. Pelo menos em
todas as tutorias que eu fiz você tem o modelo pronto, as atividades prontas,
o máximo que você pode fazer é inserir um ou outro material e levar a
discussão para o fórum, ou uma outra coisa, mas a atividade você não pode
alterar mediante o perfil da turma, você não tem a autonomia das escolhas
com o perfil do teu aluno.

Essa realidade revelada pelos tutores leva a considerar a questão levantada por Neves e
Fidalgo (2008) quanto ao discurso pós-moderno, com concepções conceituais de autonomia,
tomada de decisão, trabalho em equipe, flexibilização do trabalho mediante as tecnologias,
que na realidade pouco se configuram na atividade específica da docência virtual, já que
existe fragmentação do trabalho, com praticamente nenhuma autonomia do tutor, e trabalho
isolado. Essa concepção é consistente com a de Contreras (2002), na qual autonomia se
relaciona à capacidade de ação do docente, o que é problemático na EAD, uma vez que,
teoricamente, os pressupostos, as condições e organizações prévias, em geral, foram decididas
e planejadas por outras instâncias.

3.6.6 Falta de reconhecimento/desvalorização do tutor

Por fim, uma das queixas mais recorrentes mencionadas pelos tutores na pesquisa. As
falas sobre a falta de reconhecimento do seu trabalho e a baixa remuneração recebida foi
ponto recorrente e, além de tudo, eles deixam claro que, apesar de se considerarem docentes, a
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instituição não os reconhece como tal. Essa visão foi obtida a partir da seguinte pergunta:
Acredita haver um reconhecimento por parte da instituição ao seu trabalho como tutor? Por
quê? Estas foram algumas das respostas:
T2: O reconhecimento é insuficiente. Toda hora escuto que tutor não é
professor. Tutor é tipo professor, só que ganha menos?
T11: Nenhum. Não há regulamentação da área
T14: Em termos gerais não. Esse reconhecimento fica mais por conta do
coordenador que souber aproveitar e dialogar com os conhecimentos e
habilidades do tutor. A Instituição vem tratando o tutor como mão de obra
barata, não valorizando de uma maneira devida o seu trabalho e a sua
formação.
T16: Se a Universidade e o CEDERJ reconhecem a atuação dos tutores,
estão esquecendo-se de dizer. Quanto a minha equipe, somos motivados o
tempo todo e o maior reconhecimento é o retorno dado pelos estudantes que
consideram nosso desenho didático diferente, inovador e interativo.
T17: Neste quesito, ainda temos muito a avançar. Haja vista a nomenclatura
designada "tutor", onde na verdade, somos professores.

Além das colocações acima, no que tange à valorização do tutor pela instituição,
percebe-se claramente na fala dos tutores uma associação da falta de valorização com a forma
de contrato de trabalho e a remuneração insatisfatória. As falas a seguir mostram um pouco
esse quadro de insatisfação:
T3: Não. O fato de haver bolsa de estudos não caracteriza reconhecimento.
Deveria haver concurso público nos moldes semelhantes à instituição que
oferece o curso. Um professor presencial da instituição que trabalho chega a
receber 400% (com o mesmo nível de escolaridade que eu) a mais que um
tutor, e ainda não temos estabilidade nem vínculo empregatício. Mas isso
não é um problema da instituição CEDERJ, é um problema de todos os
cursos da UAB.
T4: Não. Não há reconhecimento do trabalho e algumas vezes acontece
mesmo o atraso de pagamento sem qualquer justificativa.
T7: Não acredito, sinceramente. Como eu já argumentei, não há vínculo do
tutor com nenhuma instituição a qual ele presta serviço. E é exatamente isso:
prestação de serviço [que é contra a lei, diga-se de passagem, afinal,
atividade fim não pode ser terceirizada] Os tutores são prestadores
terceirizados. Não recebem abono, nem aumento, nem parabéns, nem
qualquer tipo de gratificação. No termo de outorga há uma cláusula que diz
que o contrato pode ser cancelado a qualquer momento sem que o contratado
possa discordar. Então, acho que não há reconhecimento...
T9: Não. Principalmente em função da baixa remuneração da atividade. É
uma atividade que envolve a formação de professores, mas ao mesmo tempo
nós, formadores, não recebemos uma bolsa condizente com uma função tão
importante que é a tutoria...

98

T38: Não. Essa desvalorização é notória. Vemos a remuneração, a relação da
coordenação com tutores, a universidade tratando a EAD como algo menor.
Não evidenciam a importância da mesma e número de pessoas que
contempla.

O que fica claro na fala dos tutores é que, para eles, a maior evidência da falta de
reconhecimento do seu trabalho por parte da instituição está no aspecto financeiro e
trabalhista. As queixas se repetem quanto ao pagamento por bolsas de estudo, configurando a
ausência de vínculo empregatício, a falta de estabilidade e, principalmente, um salário que
não faz jus às exigências do cargo. Mattar (2012) reforça que há uma desvalorização desse
material humano quando observa que, antes de mais nada, essa é uma questão trabalhista, de
exploração e ideológica.
T1: Os tutores precisam receber tratamento e pagamento igual a um
professor substituto, e sua prática docente reconhecida como experiência
docente em nível superior.
T2: Para acabar com o preconceito que existe em relação à EAD é preciso
nomear e reconhecer, através do vínculo salarial: o professor-tutor.
T15: Há pouca valorização do profissional do ponto de financeiro (pois não
há reajuste por anos), das condições de trabalho, inclusive de como somos
denominados "tutores", me parece um rebaixamento, sabendo-se que somo
professores.
T7: A principal é a falta de vínculo com uma instituição. O tutor do
consórcio não é do CEDERJ, porque não é estatutário; não é da universidade
porque não é professor... Acabamos tendo diversos chefes e não sabendo
exatamente quem são eles...Pode parecer estranho, mas essa dificuldade
resulta em desmotivação. Para mim, a desmotivação é uma dificuldade que
enfrento todos os dias...

Desenha-se aqui um quadro já discutido pela literatura sobre o trabalho importante,
porém desvalorizado, do tutor, como nos mostram Bruno e Lemgruber (2009, p. 7):
(...) implicados na qualidade dos cursos e no comprometimento com a
aprendizagem dos alunos, não se justifica remuneração especialmente
desvalorizada do professor tutor, como temos acompanhado nos cursos
online, que precariza a própria docência.

Essa questão é relevante quando se considera a função do tutor. No CEDERJ, os
tutores recebem por bolsa de estudos com duração de um ano, e não têm segurança alguma de
sua renovação no ano seguinte. Além disso, os valores recebidos são praticamente os mesmos
desde o início do curso de Pedagogia, havendo pequenos reajustes, que em alguns momentos
até retrocedem para o valor anterior.
O que se percebe, afinal, é que a instituição pouco valoriza a atividade de tutoria e,
consequentemente, descuida da qualidade da formação dos seus alunos, visto que o tutor,
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como grande responsável pela docência na EAD, é também o grande responsável pela
formação desses alunos.
Neste momento da pesquisa, os tutores entrevistados tocam num ponto nevrálgico do
trabalho de tutoria: a falta de reconhecimento financeiro de seu trabalho. É um problema
apontado com muita frequência, e a maioria dos tutores o vê como a maior causa da falta de
motivação e da rotatividade dos profissionais.
A realidade dessa instituição é a do enquadramento desses profissionais como
bolsistas, contratados através de um termo de outorga que não menciona a função de professor
e, principalmente, não estabelece um vínculo empregatício, fato este que, segundo Lapa e
Pretto (2010), favorece a precarização do trabalho docente, fazendo com que os melhores
tutores desistam da função.
A maioria dos tutores participantes relata alguma dificuldade no exercício de sua
função, como visto nas respostas expostas acima. A maior queixa, porém, ainda é em relação
ao vínculo de trabalho e à baixa remuneração, como se observa nas seguintes respostas:
T1: O baixo valor da bolsa. Ela deveria equivaler a uma bolsa de mestrado
ou doutorado... de acordo com o nível de especialização do tutor. E ainda ter
a sua experiência de dedicação equivalente ao professor substituto.
T2: Respeito e remuneração. Orientei três alunos e não recebi nem satisfação
sobre o pagamento.
T29: A baixa renumeração da bolsa. Não termos vinculo empregatício.
Pouco integração com os tutores presenciais nos polos. A hierarquia do
CEDERJ. Não há remuneração para a produção do material didatico, nem
apoio técnico para fazê-lo. Alunos distantes do compromisso de uma
formação de qualidade, desrespeitando as regras do curso de maior
participação e interatividade.
T38: Remuneração pouco estimulante Dificuldade do uso do laboratório na
Universidade Desvalorização da EAD no imaginário social A ausência de
capacitação.

Essa realidade faz com que haja muitas queixas com relação tanto ao valor dos
pagamentos quanto ao sistema de bolsas, que não lhes permite uma vinculação mais sólida
com a instituição e maior estabilidade no trabalho. Esse fator fica evidenciado quando os
tutores são questionados sobre os pontos negativos da tutoria:
TE9: Mas negativo é o salário, é ridículo, não é salário, é uma bolsa então,
eu considero como bolsa de pesquisa, é o tratamento, eu poderia falar muito
mais sobre isso, a deslealdade na forma de pagamento, um mês paga numa
data, outro mês paga na outra. Isso é muito desleal com o profissional, isso
não se faz, o que a instituição nos dá é desleal, eles são desleais com a gente.
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TE3: E o outro, com certeza, é a remuneração, que é ridícula, eu acho que a
gente só faz isso porque a gente se gosta, gosta daquilo que a gente acredita
e acredita muito na verdade. Senão eu não faria não, a gente, por uma bolsa
de setecentos reais ou uma de quinhentos que é mais vergonhosa ainda, a
gente não faria isso mesmo (...) ainda tem entraves aí, esses erros, esses
percalços que ainda atrasa, ainda falta, cadastro errado, essas coisas que a
gente sofre, vem sofrendo no dia a dia.
TE11: Negativo é você ser bolsista, você não ter vínculo empregatício, você
não ter garantias de que você vai adiante dentro daquele projeto, você dá
uma disciplina hoje e não sabe se semana que vem vão te chamar pra outra
disciplina.
TE8: Por exemplo, o vencimento, eu não acho , porque sou uma professora
que tenho mestrado há mais de vinte anos, eu sou uma tutora que tem um
perfil profissional, então eu não ganho de acordo com o meu perfil embora
se exija um perfil. Quando você é avaliado, perguntam se você tem
mestrado, se você publicou, então têm em mim uma expectativa de um
docente de ensino superior, de um profissional de ensino superior, não é
nenhum professor de nível médio, de licenciatura, então me exigem um
perfil e não me pagam segundo esse perfil.

Além da falta de valorização de suas funções no que tange ao contrato de trabalho e o
valor dos pagamentos, os tutores têm outro grave problema, que é a falta de valorização do
seu trabalho. Sentem-se como um exército de trabalhadores, em número e qualidade
suficientes para permitir a ampliação da oferta de cursos e polos, mas completamente
desvalorizados na instituição. Segundo Mill (2012), a docência na EAD ainda não está
devidamente profissionalizada e ainda é vista como uma força de trabalho inferior e
depreciada em relação à docência presencial. O tutor, como parte desse quadro profissional,
também sofre grande depreciação, senão a maior delas, no que diz respeito à sua função na
EAD, apesar de desempenhar, segundo Maggio (2001), um papel-chave no processo ensinoaprendizagem na EAD. Nota-se uma grande insatisfação dos tutores em suas falas:
TE1: O papel do tutor, essa então acho que é uma questão extremamente
complexa de ser tratada, analisada porque são, é uma equipe em que para as
seleções já eram antes, mas agora com edital e tudo mais, se exige
graduação, se tem indicação de mestrado, especialização, mas é de uma
bolsa, você é um bolsista, então que configuração é essa? Que trato é esse?
TE2: É, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é que eu acho que o
professor-tutor deveria ser mais valorizado no sentido de ter tantas
responsabilidades e ele muitas vezes se torna invisível pra instituição pra
qual ele presta serviço, a única observação que eu queria fazer, o sentimento
de equipe.
TE3: Negativos, primeiro é um que a gente discute desde o início, que a
gente não é tratado como um profissional da educação, a gente é tratado
como tutor, entendeu? E não como um profissional, embora todos sejam
muito bem, estão contribuindo muito bem dentro das suas disciplinas, com
seus alunos, com as suas atitudes, com suas atividades, mas a gente ainda é
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visto pela cúpula como um mero grupo de tutor, de pessoas que estão
alavancando um curso de educação a distância. A gente ainda não é visto
como profissional capacitado e que está formando, e formador, esse é o
principal.
TE9: Os negativos, obviamente, vai ser a condição de trabalho, a questão, o
quesito profissionalmente. A gente não tem nenhum reconhecimento, a gente
não faz parte de nenhuma classe profissional, a gente não é reconhecido nem
tampouco quando as pessoas me perguntam o que você faz, eu já nem me
apresento mais como tutor, eu sou pesquisadora, porque não há
reconhecimento e essa questão do vínculo, a gente não tem vínculo
empregatício (...) Eu acho que o ponto negativo da tutoria é a falta de
reconhecimento da área profissional e financeiro, que é ridículo.

Essas respostas nos levam a pensar em procedimentos referentes às funções do tutor,
como sinalizam Schneider e Mallmann (2010) que, ao fim de sua pesquisa, concluíram que as
atribuições dos tutores na modalidade a distância precisam ser estabelecidas com maior
consistência operacional nas políticas públicas e editais, funcionando como diretrizes
indutoras da qualidade curricular, pedagógica e de gestão das instituições credenciadas para
oferta de cursos em EAD.
TE10: Muitas vezes eu me sinto a auxiliar da estagiária, é como se nós não
tivéssemos o menor valor, as pessoas torcem o nariz, você é tutor? Ah, você
é tutor? Ah tá, né. Então, assim, você é uma porcaria, você está alí porque
não tem mais nada pra fazer, só conseguiu aquilo e não é. Você se formando
em mestre, você pode ampliar nossos horizontes sim. Agora, eu não gostaria,
nem com doutorado, me afastar da educação a distância, de jeito nenhum,
porque eu gosto do que eu faço.

Sobre esse aspecto, Leal (2011) também reflete acerca do posicionamento desse
profissional no exercício do seu labor e sua postura frente ao mercado de trabalho. Nas
instituições de curso superior que oferecem cursos na modalidade EAD, os tutores são os
profissionais que, em termos quantitativos, ficam mais tempo fisicamente com os alunos.
Dessa forma, sua função deve ser reconhecida e regulamentada por essas instituições.
A análise das condições de trabalho dos professores na educação on-line vem se somar
às já permanentes discussões sobre o trabalho docente em geral. O cenário parece um tanto
pessimista, uma vez que nas próprias políticas públicas para a EAD a figura do tutor é
considerada indispensável, mas a forma de remuneração é o sistema de bolsas, criticado por
Silva (2008), o qual se constitui numa das facetas da exploração do trabalho. Nesse contexto,
é atribuído um papel de menor importância ao tutor, embora seja ele professor na realização
da atividade docente.
Segundo Silva e Figueiredo (2011), ao não exercerem as mesmas funções que os
professores responsáveis pelas disciplinas, a remuneração do tutor é irrisória, se comparada
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com os demais funcionários da instituição. Na maioria das vezes, com o objetivo de conter
gastos, as instituições de ensino reduzem os salários daqueles que justamente exercem grande
esforço para manter os alunos (clientes) nos cursos.
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3.7 E POR QUE ELES CONTINUAM?

Num determinado momento da pesquisa, surgiu a necessidade de entender as razões
que levavam os tutores a permanecer em suas funções, a continuarem tutores, mesmo diante
de uma realidade tão difícil de trabalho. O que os motiva a continuar? Seriam os mesmos
motivos que os fizeram ingressar na tutoria? Com base em suas respostas, vê-se que, na
maioria, os motivos que os levaram a ingressar na EAD se perderam ou foram duramente
despidos das ilusões iniciais, mas os motivos que os fazem continuar, esses sim, são sólidos e
verdadeiros. E é por isso que alguns deles estão apresentados a seguir:
T1: Eu acho que um dos aspectos mais relevantes como tutor é você ter
acesso a uma diversidade de situações, de realidade, de cotidiano de ensino,
de situações em que você aborda o conhecimento, porque você lida com
várias situações, no Município do Rio de Janeiro, em polos que vão sendo
contemplados pelo CEDERJ, são realidades às vezes muito diferentes uma
da outra, de vida e de acesso à informação, então você lidar, uma das
grandes vantagens que eu tenho , e por isso que eu me mantenho como tutor,
não é pelo rendimento, é de acesso a diferentes informações, a riqueza
dessas informações que os alunos me trazem, então se eu colaboro com a
formação deles, eles colaboram com a minha também.
TE11: Poder ter aluno onde eu jamais imaginaria (...) Isso é legal, você lida
com pessoas diferentes, com realidades diferentes, dificuldades diferentes,
mas no fundo alunos são parecidos, os problemas são todos meio parecidos e
tal.
T9: Ah, eu vou abrir o maior sorriso, não dá pra ver pela gravação, mas eu
gosto muito da educação a distância, eu acho o aspecto positivo é a
possibilidade de trabalhar com municípios diferentes (...) A distância lhe
proporciona isso, que eu acho que me faz descansar, há uma possibilidade do
cara ter um curso superior de qualidade sem ter que passar pelos perrengues
de mudar de cidade e a gente tem que reconhecer que é uma possibilidade
(...) eu tive uma aluna, quando eu fui tutora presencial, que virou e falou
assim, comecei a Veiga de Almeida duas vezes e eu não pude concluir
porque não tinha dinheiro para pagar, então, eu estou fazendo Pedagogia
porque é um sonho meu, eu já sou professora do Município, é um sonho
meu. E só está sendo possível porque a educação a distância chegou, então
pra mim, você pode até provar por A+B que, me mostrar todas as exigências
do Banco Mundial e tudo que o Brasil tem respondido, tem se vendido, sabe,
por conta disso, é verdade, concordo, não sou ingênua de dizer que não é,
mas quando eu lembro da minha aluna, pra mim, sinceramente, valeu a pena.

Uma questão considerada positiva por vários tutores é a possibilidade de ter contato
com alunos de diversas localidades ao mesmo tempo, por vezes na mesma turma, e a
oportunidade de conhecer realidades e culturas distintas entre os alunos. Esse é realmente um
diferencial da EAD, pois favorece a diminuição das distâncias geográficas entre as pessoas.
No processo de interiorização do CEDERJ, os tutores têm acesso a 12 polos localizados no

104

interior do estado do Rio de Janeiro. Não cabe aqui julgar a qualidade e as possibilidades reais
de democratização, é apenas a constatação de um fato: o acesso ao ensino superior gratuito
por residentes do interior do Estado.
Outra questão abordada pelos tutores é seu crescimento profissional a partir da
apropriação de conhecimentos e experiências em sua atuação, que, além de torná-los
profissionais melhores na EAD, transpõe esses conhecimentos e os torna profissionais
melhores no ensino presencial também.
TE10: Eu acho que ampliar os meus conhecimentos com os meus alunos foi
fantástico. Eu acho que eu cresci absurdamente depois que eu falei, agora
vou trabalhar com EAD. E eu acho que foi um crescimento profissional
muito grande e que levei para o presencial.

Finalmente, o que realiza o profissional envolvido com a tutoria é o que gratifica o
docente do ensino presencial: o sucesso do aluno. É para ele que a educação é pensada, é por
ele que os professores permanecem na educação, mas é principalmente por ele que os tutores
continuam tutores, apesar da pouca valorização e do quase nenhum reconhecimento
financeiro.
TE2: Olha, eu me sinto muito gratificada quando eu percebo os alunos
totalmente envolvidos no que estão fazendo. Quando eu percebo os alunos
utilizando a teoria na prática deles, então quando eles apresentam as
atividades com todo envolvimento, com toda riqueza, de toda preocupação
de apresentação com a riqueza de detalhes daquilo que eles vivenciaram,
tendo a certeza que é essa a profissão que eles querem pra vida deles é
altamente gratificante pra mim.
TE4: (...) quando nós percebemos que todas as propostas que nós lançamos
os alunos aprendem, nós reconhecemos os avanços através das atividades
lançadas porque é através da pesquisa que o aluno cresce, é através da
participação num fórum, troca de experiência vivida não só na situação de
professor, de coordenador, de orientador, mas também na atuação de vida aí
fora.

Pode-se perceber que eles perderam muito de sua ingenuidade em relação ao cargo e
ao valor de seu trabalho na EAD, mas nem por isso deixaram de acreditar que fazem a grande
diferença no exercício da docência na EAD, principalmente no que diz respeito ao
acompanhamento e aprendizado dos alunos. Porque, segundo Leal (2011),
(...) [um tutor deve ser] capaz de se indignar com a vulgaridade de
propostas alienantes, capaz de elaborar um contra-discurso ideológico; que,
sobretudo, seja aberta a mudanças, aos novos paradigmas tecnológicos.
Enfim, um profissional com condições de aprender a aprender com
competência para fazer da educação a distância, um espaço de virtualidade
criativa, poética, formativa e comprometidos com a formação de alunos
críticos e sujeitos pensantes (LEAL, 2011, p.2).
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Além disso, seus argumentos pouco diferem dos docentes do ensino presencial, que,
assim como os tutores, ainda mantêm certa ideologia para poder continuar a exercer sua
profissão. E, como diria uma das tutoras entrevistadas:
TE9: Se eu tiver que passar por tudo e formar cinco Mafaldas 1, pra mim já
valeu a pena.

1

Mafalda é uma personagem de história em quadrinhos criada pelo autor argentino Quino, que se caracteriza por
um humor crítico e profundamente social.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dadas as diversas tarefas direcionadas aos tutores, a importância que eles têm para a
EAD e uma certa indefinição quanto ao seu papel, esta investigação do trabalho de tutoria na
modalidade de EAD, buscou trazer possíveis contribuições que permitam compreender
melhor o papel do tutor na EAD, sua identidade, suas funções e sua ação docente.
Essa proposta se concretizou ao se analisar, por meio das falas dos tutores de EAD do
curso de Pedagogia do CEDERJ/UERJ, o seu trabalho e o que sinalizam para a compreensão
do papel desses profissionais. A leitura dos dados e a análise das informações geraram um
retrato de como os tutores percebem sua atuação e como realizam as principais ações práticas
relacionadas à sua função.
Para o desenvolvimento da pesquisa, os aportes teóricos foram os temas EAD,
docência na EAD e tutoria, por meio das seguintes questões de estudo:
a) Como os tutores se identificam com as funções que exercem?
b) Como os tutores analisam a sua ação docente no exercício de suas funções?
c) Em que medida as funções indicadas e descritas por esses tutores concretizam as
funções definidas institucionalmente?
A primeira questão de estudo – Como os tutores se identificam com as funções que
exercem? – constitui-se numa indagação acerca de como os tutores se reconhecem em sua
atuação, como caracterizam sua função e prática e que relações vislumbram entre estas e as
práticas que porventura realizem como docentes no ensino presencial. Muitos tutores ainda
têm dúvidas com relação à sua função educacional na EAD. Embora percebam a importância
de seu trabalho confundem-se, pela falta de reconhecimento e valorização da instituição,
quanto à sua importância e participação na docência na EAD, como se observa na fala a
seguir:
TE11: É algo que até hoje eu não entendi, eu acho que hora você é professor
mas você não pode ser professor, você tem que intermediar a relação do
aluno com o conhecimento, com outros colegas e você assume a função de
tutor mas no fundo você acaba até sendo o professor mesmo, meio que
desqualifica você como professor, você arrumou um outro nome pra essa
função que engloba tudo, dependendo do local aonde você trabalha, tem
coisas que são até função de coordenação, outros pontos do processo acaba
caindo na mão do tutor.

Essa é uma questão que torna complicado o entendimento do tutor do que seria
efetivamente responsabilidade sua, dificultando consequentemente a criação de uma
identidade por parte deste profissional e de seu grupo de trabalho. Além disso, Neves e
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Fidalgo (2008) incluem outra questão que contribui para esse quadro de indefinição,
apontando como sendo uma das especificidades da EAD, na qual o tutor muitas vezes não tem
controle do próprio trabalho. Isso mostra a existência de uma divisão entre concepção e
execução do trabalho pedagógico, que se aproxima do modelo taylor-fordista.
Sabe-se que a formação de uma identidade profissional para o tutor é de extrema
urgência e necessidade, e, com a construção dessa identidade, ficará minimizada a percepção
que se tem até hoje de que a tutoria tem menos prestígio, se comparada à do professor autor
(RÊGO, 2010, p. 149). Ademais, estabelecer uma noção de grupo para esses profissionais, tão
necessária para futuras reivindicações de valorização de seu trabalho.
A realização desta pesquisa permitiu perceber que a identidade do tutor ainda está em
construção e que nem mesmo sua função está completamente definida. No entanto, a prática
tutorial traz à tona aspectos que podem complementar a conceituação e o entendimento dessa
função profissional.
Paralelamente a isso, e respondendo à segunda questão de estudo – Como os tutores
analisam a sua ação docente no exercício de suas funções? –, percebe-se, ainda num nível
inicial, que, além das habilidades técnico-científicas relativas à área de conhecimento à qual o
tutor pertence, dele são exigidos conhecimentos e usabilidade da didática expressa por meio
do cotidiano docente; planejamento, elaboração, correção, revisão de atividades; práticas
semelhantes às atribuídas ao professor em outras modalidades de ensino.
Todavia, mesmo com esta aparente compatibilidade de atribuições, insiste-se em
conservar a nomenclatura de tutor em detrimento de professor para aqueles que desempenham
suas atividades em cursos de educação a distância. Além dessa insistência, percebe-se que há
distanciamentos e aproximações da prática docente do professor e do tutor em EAD que
precisam ser verificados. Ambos continuam sendo aquele que se preocupa (ou que deveria se
preocupar) em didatizar conteúdos e procedimentos esperados, por exemplo, ao exercício de
uma prática laboral específica; ou acompanhar os percursos conceituais dos alunos para
alcançar o nível de conhecimento e habilidade necessários; porém, as especificidades da
modalidade, as ferramentas didáticas utilizadas e o público-alvo são expedientes que devem
também ser levados em conta para perceber se tutor e professor são, realmente, o mesmo
sujeito. E o que se observa nas falas de todos os tutores, sem exceção, é que eles se
reconhecem como professores, percebem a ação que realizam como sendo uma ação docente:
T7: Sem sombra de dúvida é uma ação docente. O tutor é um professor. É
especialista no assunto, tem titulação para assumir uma turma de um curso
de nível superior, precisa conhecer muito bem o conteúdo o qual faz
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referência diante das dúvidas dos alunos, precisa ter didática para explicar e
dar exemplos, precisa ser parceiro e companheiro do aluno.

Dessa maneira, entende-se que a denominação tutoria, numa primeira instância de
análise, no que concerne ao serviço público de ensino, configura-se numa estratégia política
para viabilizar em larga escala cursos na modalidade a distância para todo o País. Contudo,
essa mesma estratégia provoca o fortalecimento da tutoria e provoca, inclusive, a
consolidação desta como uma carreira docente diferenciada, semelhante ao que acontece em
outros níveis e modalidades de ensino.
O papel de “tarefeiro” das ações pedagógicas em cursos a distância, muitas vezes
atribuído ao tutor, pode e deve ser redimensionado, ainda que esses sujeitos tenham papéis
definidos: o tutor como executor de ações pensadas pelo professor e este como organizador da
disciplina. O que de fato tem ocorrido em grande parte dos cursos a distância é uma divisão
de trabalho em que, de acordo com a concepção de educação utilizada, o professor poderá
estabelecer parceria entre suas ações e as do tutor. Caso haja parceria, o tutor torna-se
corresponsável por todo o processo, contribuindo em todas as instâncias (gestão, autoria etc.),
do contrário, será um mero reprodutor.
A centralidade do professor ainda é um aspecto a ser debatido. Percebe-se claramente,
porém, que o desenho didático de grande parte dos cursos é embasado nessa centralidade, seja
pela condição que o tutor é obrigado a assumir, seja pelo projeto pedagógico que, ainda que se
proponha à criação de espaços dialógicos, fica “amarrado” nos papéis impostos ao tutor e ao
professor.
Não estaríamos diante de novas formas de docência? Nesse caso, por que não
considerar o tutor como um docente? Além de referenciais de qualidade que abarquem
aspectos pedagógicos e ideológicos, há que se acordar (legislar) aspectos administrativos,
financeiros e de carreira docente, que ofereçam a todos os profissionais da educação plenas
condições de realização de cursos de qualidade, para que não sejamos “cúmplices” na
gestação e desenvolvimento de políticas governamentais de expansão do ensino superior.
Além disso, a qualidade da EAD depende da qualidade dos professores que aceitam o
desafio do trabalho a distância e de sua disposição para a pesquisa, para a autoria, conscientes
da condição de seres em permanente processo de vir a ser.
As práticas vivenciadas no CEDERJ levam a crer que a atuação dos tutores deve se
constituir em trabalho colaborativo e receber acompanhamento da coordenação, visto que a
docência ora se apresenta compartilhada entre a equipe de coordenadores e tutores, ora essa
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mesma docência se apresenta de forma compartimentada numa equipe que pouco ou nunca se
comunica. E o que torna essa equipe unida ou não depende, quase exclusivamente, do
coordenador de disciplina, como se observa nas falas dos tutores que vivenciam as distintas
realidades.
Destaca-se a seguir uma fala expressiva e representativa dos tutores que consideram a
docência colaborativa:
TE1: (...) É uma relação bastante colaborativa de agregar informação,
conhecimento, de apoio e de construção do que a disciplina se dispõe, para
que tenha uma linha, para que tenha uma abordagem, para que qualquer
aluno que venha perguntar seja pra qualquer um dos doze polos tenha a
mesma instrução, tenha o mesmo encaminhamento.

Por outro lado, um tutor que vivencia a situação da docência compartimentada em sua
equipe de trabalho relata:
TE4: (...) a falta de comunicação e de interação de todos os componentes da
equipe, que isso prejudica não só o andamento do trabalho, mas como a
produção do próprio aluno, porque ele não sabe qual direcionamento ele vai
tomar, o que ele vai seguir em relação a todo aquele processo ali, que ele
está aprendendo no momento porque um explica de uma forma e outro
explica de outro, um fala que a tarefa não é assim, outro fala que é, então
essa falta de comunicação, então eu acho que isso deveria de quebrar essa
barreira e se unificar uma só linguagem.

A relação entre os profissionais participantes das disciplinas deve ser permeada por
momentos de discussão, nos quais se reflita sobre o trabalho realizado não somente em termos
do cumprimento ou não de um plano de tutoria, mas em termos da qualidade desse fazer e de
como isso interfere na dinâmica das turmas, pois o trabalho colaborativo não deve ser apenas
uma expectativa em relação aos alunos no decorrer do curso, mas uma prática da própria
instituição ao constituir equipes e promover o diálogo entre elas, tendo em vista a melhoria
progressiva do trabalho realizado na EAD.
Por fim, com relação à terceira questão de estudo – Em que medida as funções
indicadas e descritas por esses tutores concretizam as funções definidas institucionalmente? –,
percebe-se, ao analisar o Manual de Atribuição do Tutor, que esse documento do CEDERJ
objetiva direcionar o trabalho dos tutores, tanto presenciais quanto a distância, como mostrado
no Capítulo 2.
Após uma análise do documento, a fim de compreender melhor as funções destinadas
aos tutores dessa instituição, averiguou-se que, para os elaboradores do Manual, por um lado,
o tutor é um sujeito dotado de motivos, intenções e capacidades para seu agir, quando há uma
referência às atribuições a ele designadas (mediar, acompanhar, apoiar, participar, elaborar,
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etc.); por outro lado, quando se trata da responsabilidade na elaboração das prescrições, ou
seja, da participação na elaboração do curso e das disciplinas, o tutor é excluído, e nessa
perspectiva ele é apresentado como um sujeito que não é fonte do processo. Em alguns casos,
sua participação em processos de construção é até considerada, como se verifica na descrição
de uma das funções: “Participar do processo de avaliação do material didático do CEDERJ,
quando solicitado.” (CEDERJ, 2013, p. 8-9, grifo da autora). Entretanto, pelo que revelam as
falas dos tutores, eles quase nunca são requisitados para tais atividades.
TE11: Quando é uma tutoria mais passiva aí cai na mesmice que é muito o
problema do CEDERJ, você não tem o estímulo ao tutor estudar cada vez
mais. Você tem aquele material fixo no começo do semestre e vai tocar com
aquilo.

A participação dos tutores na execução do curso, e não em sua elaboração ou
reelaboração, reflete a fragmentação existente na organização de um curso a distância, o que
vai de encontro à tendência observada nas últimas décadas de implantação de um trabalho
coletivo na educação. Esse é considerado um dos fatores responsáveis pela precarização do
trabalho docente na educação a distância. Sem o tutor, o curso a distância não se efetiva, mas
sua função parece não ter o devido reconhecimento, pois cabe a ele a responsabilidade de
justificar aspectos criticados pelos alunos, sobre os quais ele não teve e nem terá controle. A
fragmentação do trabalho faz parte das discussões sobre a profissionalização do tutor, sobre as
quais os tutores afirmam não poder ficar indiferentes.
TE7: (...) muitas vezes eu me deparo, eu e os alunos, com problemas que não
são da minha alçada, então eu não posso resolver, mas como sou eu que
estou alí de frente com os alunos, eu tenho que tentar viabilizar, muitas vezes
não é possível.

Pode-se sugerir como um dos motivos relacionados a essa inconstância de
responsabilidade o interesse político-econômico que está à frente das políticas públicas
educacionais em nível nacional. Dentro dessa ótica, pode-se compreender o porquê de não
haver, até o momento, uma regulamentação da profissão e da ausência do termo professor ao
cargo de tutor. Em vista disso, pode-se concluir que o verdadeiro protagonista do Manual de
Atribuição do Tutor da EAD são as instâncias superiores que regem a educação, mais
especificamente o CEDERJ, e não o tutor, como aponta Mattar (2012, p. 27):
em comparação à remuneração dos professores presenciais na mesma IES,
além de essa remuneração se caracterizar como bolsa de duração limitada, o
que não promove vinculação entre o tutor e a instituição. Essa não
institucionalização do trabalho docente caracteriza o trabalho dos tutores da
UAB, contratados em regime precário para desempenhar o papel de
professor.
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Considerando todos os obstáculos que permeiam o fazer do tutor, acredita-se que, pela
importância do seu trabalho, faz-se necessário que as instâncias educacionais responsáveis por
essa modalidade de educação repensem a maneira como lidam com esses profissionais, que
têm exigências a cumprir tanto para assumir o cargo de tutoria como para exercer as tarefas
prescritas. Entretanto, a mesma instituição educacional que em certos momentos reconhece o
tutor como um sujeito de extrema importância no curso de EAD, não lhe confere
reconhecimento fundamentado numa legislação trabalhista que lhe garanta determinados
direitos.
Quanto aos tutores, suas falas revelaram que são profissionais conscientes de suas
responsabilidades, ou seja, dos deveres que têm a cumprir, e buscam realizar seu trabalho da
melhor forma possível, mesmo quando deparam com os empecilhos e entraves da profissão.
TE2: É, mas pra mim ser tutor é estar junto do aluno (...) o nosso contato
maior realmente é pela plataforma e eu acho que a tutoria nessa modalidade
ela só se dá através dessa interação, não é só um tira dúvidas, você precisa
estar alí pra estimular esse aluno a se expressar, a se relacionar com os
demais, também através da plataforma (...) a visão que eu tenho desse
profissional , hoje ele não é só o professor e nem só aquele que tira dúvidas,
ele é aquele que está presente justamente pra auxiliar , pra orientar , pra
esclarecer, pra estimular, pra provocar, pra tirar o máximo desse aluno.

Assim, é incontestável o fato de que os tutores são profissionais imprescindíveis ao
processo ensino-aprendizagem da EAD e, portanto, merecem ser reconhecidos institucional e
legalmente como professores.
Não se pode, porém, deixar de mencionar, nestas considerações finais, outros aspectos
que, embora não contemplados nas questões de estudo, enriquecem nosso entendimento sobre
a percepção dos tutores pesquisados.
Explorando os dados fornecidos e a análise das informações, verifica-se que a maioria
dos tutores ingressou na tutoria motivada pela possibilidade de atuar na EAD e na docência do
Ensino Superior. Contudo, apesar de significativa experiência como professores de cursos
presenciais e formação condizente com a função docente em questão, não são considerados
docentes na instituição em que atuam. Ao constatarem essa realidade, tiveram dificuldade em
se reconhecer nas funções que exercem e de criar uma identidade, refletindo num grupo de
profissionais sem pouca ou nenhuma representação de classe, inclusive para reivindicar seus
direitos junto à instituição.
Quanto às funções que exercem na tutoria do CEDERJ, pode-se confirmar a amplitude
da responsabilidade do tutor como agente que participa efetivamente do processo de ensinoaprendizagem dos alunos, bem como de sua formação intelectual, e que assume a maior parte

112

da responsabilidade do aprendizado desses alunos, reconhecendo-se como docentes. Não há
dúvida de que a visão desses sujeitos se reflete na visão dicotômica encontrada na literatura
pedagógica: ora o considera como um animador, estimulador, elemento de apoio à
aprendizagem, ora o configura como professor.
Apesar de se reconhecer como docente e de fato assumir grande parte da
responsabilidade na formação do aluno, os tutores pesquisados assinalam não receber o
devido valor por parte da instituição, visto que, entre suas maiores queixas, está a falta de uma
vinculação de trabalho e de um salário condizente com sua função.
Em consequência dessa desvalorização e da precarização da profissão, os tutores
enfrentam outros problemas, como falta de infraestrutura adequada para executar seu trabalho,
falta de capacitação adequada, falta de autonomia em sua atuação, número excessivo de
alunos para atender, entre outros. Todas essas dificuldades fazem parte de um quadro de
precarização do trabalho do tutor, e a consequência disso é a grande rotatividade de
profissionais. Isso acontece porque os profissionais ficam desestimulados e muitos desistem
da função, sendo substituídos muitas vezes durante o andamento dos cursos, prejudicando
fortemente a formação dos alunos.
TE3: Eu acho que a gente só faz isso porque a gente gosta, gosta daquilo que
a gente acredita e acredita muito na verdade. Senão eu não faria não, a gente,
por uma bolsa de setecentos reais ou uma de quinhentos que é mais
vergonhosa ainda, a gente não faria isso mesmo.

Apesar de tudo, muitos tutores permanecem, e muitos estão no CEDERJ desde o início
do curso de Pedagogia. Quais seriam os motivos desses profissionais para continuar na
função? Os motivos são variados, mas envolvem comprometimento, entusiasmo e uma
verdadeira crença nas possibilidades sociais da EAD. Eles se entregam a esse trabalho pelo
crescimento dos alunos, que, mesmo distantes, mantêm com eles grande aproximação. E,
acima de tudo, a consciência de fazer parte de uma modalidade de ensino com muitas
possibilidades, desafios, ideais inclusivos e de expansão, e, ainda que a distância, de tentativas
de democratização do ensino no Brasil.
Embora sem aprofundar os motivos e as crenças que levam os tutores pesquisados a
permanecer na função apesar das condições, não se pode deixar de reconhecer a importância
do reconhecimento do valor profissional e da relevância dos tutores no ensino a distância.
Acredita-se que esta pesquisa tenha contribuído para promover a reflexão acerca da
identidade, das funções e da ação docente do tutor, e para desencadear uma discussão entre os
demais profissionais quanto aos seus direitos como profissionais da educação.
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO

Prezado Tutor,
Este questionário faz parte de um grupo de instrumentos de coleta de dados que serão
utilizados em nossa pesquisa. As informações aqui levantadas serão fundamentais para o
nosso estudo sobre a identidade, as funções e a ação docente dos tutores em EAD.
Solicitamos a gentileza de respondê-lo, lembrando que todas as informações serão
mantidas em sigilo absoluto sobre nomes, apelidos, datas de nascimento, local de
trabalho, bem como quaisquer outras informações que possam levar à identificação
pessoal. Sua participação é fundamental para o êxito de nossa pesquisa.
Obrigada pela colaboração!
Michelle Brust Hackmayer

1-Questões de identificação:

Sexo:
( ) Masculino ( ) Feminino
Faixa etária:
( ) 21 a 25 anos
( ) 26 a 30 anos
( ) 31 a 35 anos
( ) 36 a 40 anos
( ) Acima de 40 anos
Formação:
( ) Nível Superior
( ) Pós-graduação (especialização)
( ) Pós-graduação (mestrado)
( ) Pós-graduação (doutorado)
Tempo de atuação na EAD:
( ) menos de 1 ano
( ) 1 ano
( ) de 1 a 5 anos
( ) de 5 a 10 anos
( ) mais de 10 anos
Tempo de atuação como tutor do CEDERJ:
( ) menos de um ano
( ) 1 ano
( ) de 1 a 5 anos
( ) de 5 a 10 anos
( ) mais de 10 anos
Tipo de tutoria:
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( ) presencial
( ) a distância
Carga horária semanal de tutoria:
( ) 2 horas
( ) 4 horas
( ) 6 horas
( ) 8 horas
( ) 10 horas
( ) 20 horas
( ) mais de 20 horas
Freqüência de capacitação em tutoria recebida durante o tempo de atuação:
( ) nenhuma
( ) uma capacitação inicial somente
( ) uma por semestre
( ) uma por ano
( ) mais de 1 por semestre.
Freqüência de capacitação na disciplina em que atua recebida durante o tempo de
atuação:
( ) nenhuma
( ) uma capacitação inicial somente
( ) uma por semestre
( ) uma por ano
( ) mais de 1 por semestre.
Atua ou já atuou em alguma outra instituição de EAD (exceto o CEDERJ)?
( ) sim.
( ) não.
Tempo de atuação como docente de ensino presencial:
( ) nenhum
( ) menos de um ano
( ) 1 ano
( ) entre 1 e 5 anos
( ) entre 5 e 10 anos
( ) mais de 10 anos

2-Questões relativas ao tema da pesquisa:
Por que decidiu ser tutor de EAD?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Teve alguma formação em EAD antes de ser tutor? Qual?
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
No exercício da função de tutor recebeu alguma capacitação? Foi suficiente para
realizar suas tarefas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Quais as maiores dificuldades enfrentadas no exercício da função de tutor?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Acredita que as atividades exercidas como tutor fazem parte das funções específicas do
cargo ou executa funções além das estabelecidas no ato de sua contratação?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Acredita haver um reconhecimento por parte da instituição ao seu trabalho como tutor?
Por que?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Considera que a atividade de tutoria é uma ação docente? Por que?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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ANEXO 2 - ROTEIRO DA ENTREVISTA

Questão 1
Você considera que as funções para tutor estabelecidas nos manuais do CEDERJ
correspondem ao que é desenvolvido na prática? Quais são essas funções?
Questão 2
Você considera a tutoria como uma ação docente? Comente os principais aspectos.
Questão 3
Quais seriam, na sua opinião, as principais diferenças entre a docência no ensino
presencial e a docência no ensino a distância?
Questão 4
No CEDERJ, para o processo de desenvolvimento/andamento de cada disciplina existe
uma equipe de profissionais envolvidos: professores coordenadores, tutores presenciais e
tutores a distância, entre outros. No caso da(s) disciplina(s) em que você atua como
acontece a relação entre esses profissionais, considerando dois aspectos: (1) a
distribuição de funções e (2) a troca de informações sobre a disciplina?
Questão 5
Quais aspectos você considera positivos na sua atuação como tutor?
Questão 6
Quais aspectos você considera negativos para a sua atuação como tutor? Poderia sugerir
soluções?
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ANEXO 3 - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO

ITENS:

(1)Carimbo de data/hora
(2)Sexo
(3)Faixa etária
(4)Formação
(5)Cursos
(6)Tempo de atuação na EAD
(7)Tempo de atuação como Tutor do CEDERJ
(8)Tipo de tutoria
(9)Carga horária semanal de tutoria
(10)Frequência de capacitação em tutoria recebida durante o tempo de atuação
(11)Frequência de capacitação na disciplina em que atua recebida durante o semestre
(12)Atua ou já atuou em alguma outra instituição de EAD?
(13)Tempo de atuação como docente de ensino presencial
(14)Por que decidiu ser tutor de EAD?
(15)Teve alguma formação em EAD antes de ser tutor? Qual?
(16)Quais as dificuldades enfrentadas no exercício da função de tutor?
(17)Acredita que as atividades exercidas como tutor fazem parte das funções específicas
do cargo ou executa funções além das estabelecidas no ato de sua contratação?
(18)Acredita haver um reconhecimento por parte da instituição ao seu trabalho de
tutor? Justifique.
(19)Considera a atividade de tutoria uma ação docente? Explique sua posição.
(20)O número de capacitações oferecidas foi suficiente para o pleno exercício da tutoria?
Explicite a sua posição.
(21)Gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o exercício da tutoria no
CEDERJ?

RESPOSTAS

-1(1)8/31/2013 15:25:39
(2)Masculino
(3)36 a 40 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5) ------(6)De 1 a 3 anos
(7)De 1 a 3 anos
(8)Presencial
(9)2 a 4 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)nenhuma
(12)Sim

124

(13)Mais de 10 anos
(14)A possibilidade de dialogar com alunos em nível de graduação.
(15)A minha primeira em experiência como tutor teve que passar por uma formação de
tutores pela UFF.
(16)O baixo valor da bolsa. Ela deveria equivaler a uma bolsa de mestrado ou doutorado... de
acordo com o nível de especialização do tutor. E ainda ter a sua experiência de dedicação
equivalente ao professor substituto.
(17)sim,do ponto de vista acadêmico
(18)não, os professores dos cursos presencias que se desdobram na EAD fazem questão de
deixar claro que nós não somos professores, ou que tutor não é professor universitário.
Esquecem que no caso dos cursos de licenciatura, ser professor com larga experiência na área
a que se propõe... é pré-requisito para o exercício da tutoria.
(19)Sim, a prática docente é uma atividade indissociável da atividade de tutoria.
(20)A vantagem é que a tutoria exige larga experiência na área em que se candidata. Portanto,
não considero prioritário, cursos de capacitação. Agora se você pensar no ponto de vista da
formação continuada.... é sempre bem-vnda.
(21)Os tutores precisam receber tratamento e pagamento igual a um professor substituto, e sua
prática docente reconhecida como experiência docente em nível superior.
-2(1)9/1/2013 10:40:31
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)Mestrado em Educação (UFRJ)
(6)De 1 a 3 anos
(7)De 1 a 3 anos
(8)Presencial
(9)8 a 9 horas
(10)uma por ano
(11)uma por ano
(12)Não
(13)Mais de 10 anos
(14)Fui aluna do CEDERJ e acredito muito no projeto.
(15)Não.
(16)Respeito e remuneração. Orientei três alunos e não recebi nem satisfação sobre o
pagamento.
(17)Fazem parte.
(18)O reconhecimento é insuficiente. Toda hora escuto que tutor não é professor. Tutor é tipo
professor, só que ganha menos?
(19)Claro. Sou professora. Tutoria é docência.
(20)Sim.
(21)Para acabar com o preconceito que existe em relação à EAD é preciso nomear e
reconhecer, através do vínculo salarial: o professor-tutor.
-3(1)9/1/2013 15:39:54
(2)Masculino
(3)26 a 30 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
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(5)"Mestrado em Música - educação musical,Pós-graduação (especialização) em Educação a
distância"
(6)Menos de 1 ano
(7)Menos de 1 ano
(8)Presencial
(9)2 a 4 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)uma capacitação inicial somente
(12)Sim
(13)1 a 3 anos
(14)"Por dois motivos:
1) Sempre me senti atraído a fazer cursos a distância. Morei em uma cidade grande onde
perdia cerca de 2 horas preso no engarrafamento e fiz o curso (presencial) com muita
dificuldade, pois tinha que trabalhar. Sempre me interessei por tecnologia. Quando descobri
os cursos EAD, pra mim foi a junção dos recursos tecnológicos aliado ao tempo que perdia no
trânsito. O aluno EAD passa pelas mesmas dificuldades que enfrentei, e gosto de poder ajudar
essas pessoas.
2) Não me adaptei ao magistério de ensino fundamental. Tal insistência em permanecer na
docência de ensino básico me tornou uma pessoa doente, por viver sobre forte estresse
constantemente. Me senti realizado no público universitário, e como atualmente moro em
cidade do interior, a EAD trouxe a universidade para cá, e assim pude atuar no que gosto.
Também trabalho em um curso pela UnB como tutor presencial. É uma chance de atuar em
uma universidade que fica a algumas centenas de quilômetros, que se não fosse a EAD seria
impossível." "Sim. Pós lato-sensu (especialização) em Educação a distância. Curso de
formação de tutor (UnB). Especialização em tecnologia educacional (CECIERJ).
Além disso, meu mestrado teve como tema Educação a distância, pois consistiu em uma
pesquisa empírica, onde participava como aluno de algumas disciplinas a distância."
(15)"No caso do tutor presencial, a ausência dos alunos. Embora seja um curso a distância, a
não-obrigatoriedade da presença dos alunos fazem com que eles vão se desmotivando ao
longo do curso. Alguns alunos querem do tutor uma resposta pronta, uma espécie de gabarito
das avaliações. Trabalhar com esses alunos e fazê-los compreender que o processo de reflexão
é o mais importante é o desafio do tutor presencial.
(16)No caso do tutor a distância, a dificuldade consiste em ter que interagir por texto e expor
certos elementos que precisariam de mais recursos. Certas especificidades, como no caso de
disciplinas de um curso de música, precisariam de recursos que extrapolam o potencial do
moodle! Nesse caso, acabo usando ferramentas ""por fora"" do AVA, e alguns alunos que tem
dificuldades com tecnologia acabam não tendo acesso a esses diálogos."
(17)"Sim. No caso CEDERJ, não vejo sentido de ter que corrigir provas a distância (AD).
Acho que isso deveria ser papel do tutor a distância E do professor supervisor. Alguns alunos
ficam me enviando email pedindo para tirar dúvidas. Eu respondo por educação e por querer
que aquele aluno aprenda, mas acho que isso é função do tutor a distância, afinal, ele existe
pra isso! O tutor presencial tem que estar no horário pré-estabelecido e tirar dúvidas no polo e
o tutor a distância precisa estar atento a isso. No entanto, os alunos acabam se ""afeiçoando""
aos tutores presenciais e estabelecem esse contato mais direto, e se o tutor a distância não
souber se inserir, ele fica ""boiando"". No caso do curso de pedagogia do CEDERJ, existe
uma quantidade absurda de alunos por fórum, que parece inviabilizar o trabalho do tutor a
distância. Um curso de excelência jamais pode ter a grande quantidade de alunos que os
cursos da CEDERJ possui! Isso vai contra a aprendizagem!"
(18)Não. O fato de haver bolsa de estudos não caracteriza reconhecimento. Deveria haver
concurso público nos moldes semelhantes à instituição que oferece o curso. Um professor
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presencial da instituição que trabalho chega a receber 400% (com o mesmo nível de
escolaridade que eu) a mais que um tutor, e ainda não temos estabilidade nem vínculo
empregatício. Mas isso não é um problema da instituição CEDERJ, é um problema de todos
os cursos da UAB.
(19)Sim. Ficamos "engessados" a conteúdos pré-estabelecidos pelos professores conteudistas.
Às vezes, queria ter espaço para criticar os textos melhor e mostrar aos alunos que certas
ideias ali presentes não vão funcionar na prática, e que esses professores muitas vezes
desconhecem a realidade por nunca ter pisado em um sala de aula de uma escola pública de
ensino fundamental. No entanto, alguns alunos chegam atrasados e não tem muita paciência
para tal reflexão, querendo respostas mais objetivas para as avaliações.
(20)"Trabalho há pouco tempo no CEDERJ. A capacitação está atendendo às expectativas de
utilização da plataforma. Já sabia utilizar a plataforma, portanto, considero desnecessária, uma
vez que já atuava como tutor.No entanto, poderia haver um documento inicial situando o tutor
com tutoriais práticos de sua rotina (como lançar frequência, no caso do tutor presencial),
descrição da equipe, contatos, etc. Para um iniciante, é difícil, pois ele precisa ir descobrindo
aos poucos, perguntando aos colegas e a direção do polo, pois o contato do RH ou
coordenação demora a ocorrer, e o tutor fica inicialmente perdido."
(21)As turmas dos cursos de pedagogia sofrem com excesso de alunos. Muitos livros são
desatualizados. A internet é lenta no polo que frequento e nas cidades ao redor. Um curso que
usa a internet como meio de aprendizagem não pode sofrer com lentidão na internet por
empresas privatizadas. A longo prazo, tem muita coisa que o governo deve investir. A curso
prazo, considero que é uma urgência o governo oferecer uma internet de boa qualidade
exclusiva para os cursos a distância, gratuita aos alunos. Outra dificuldade é a locomoção aos
polos.

-4(1)9/1/2013 18:34:59
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (especialização)
(5)Psicopedagogia e Orientação e Supervisão Escolar
(6)De 4 a 6 anos
(7)De 4 a 6 anos
(8)Presencial
(9)5 a 7 horas
(10)uma por ano
(11)uma por ano
(12)Não
(13)Mais de 10 anos
(14)Por considerar a EAD parte importante do futuro da educação.
(15)Não.
(16)A falta da formação continuada, as impossibilidades dos alunos em comparecer às
tutorias, a ausência de eventos promovidos pelo CEDERJ e o não incentivo e\ou
reconhecimento do trabalho realizado.
(17)Executo funções além das estabelecidas no ato da contratação como tirar cópias de
materiais para deixar no polo para os alunos.
(18)"Não. Não há reconhecimento do trabalho e algumas vezes acontece mesmo o atraso de
pagamento sem qualquer justificativa."
(19)Sim, temos o contato com os alunos e auxiliamos e ensinamos aos mesmos.
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(20)"Não. Há necessidade de trocas de informações, compartilhamento de ideias e de
atividades desenvolvidas de forma constante."
(21)A EAD é o futuro da educação! Porém, é preciso investimento tanto financeiro como de
atuação prevendo eventos de incentivo tanto para alunos como para os tutores, coordenadores
e professores.

-5(1)9/1/2013 22:11:43
(2)Masculino
(3)Acima de 40 anos
(4)Graduação
(5)"Bacharel em Ciências Náuticas Licenciatura em Matemática"
(6)10 anos ou mais
(7)10 anos ou mais
(8)Presencial
(9)10 horas
(10)uma por semestre uma por semestre
(11)Não
(12)6 a 10 anos
(13)Um novo desafio.
(14)Não.
(15)A forma inovadora de educação exigiu adaptação ao modelo, renovando conceitos sobre
educação.
(16)Com certeza atuo em atividades acima do contratado.
(17)Não,
(18) não existe uma avaliação de fato e de direito onde possa haver a distinção e
reconhecimento de quem atua com dignidade e honra.
(19)Sim, é uma forma de mediar como um professor faz, porém diferente do professor, há o
constante estímulo para que o aluno possa seguir sozinho.
(20)Sim, as capacitações apararam as arestas, tanto na parte de conteúdo, como na forma de
atuação.
(21)Não.
-6(1)9/2/2013 10:26:27
(2)Feminino
(3)20 a 25 anos
(4)Pós-graduação (especialização)
(5)"Licenciatura em História Especialização em Educação e Divulgação Científica"
(6)De 1 a 3 anos
(7)De 1 a 3 anos
(8)Presencial
(9)5 a 7 horas
(10)uma por ano
(11)uma por ano
(12)Não
(13)4 a 5 anos
(14)Para ter experiência na docência do nível superior.
(15)Não.
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(16)O trabalho à distância em conjunto com os coordenadores das disciplinas, que por muitas
vezes não estabelecem um contato contínuo ou respondem prontamente algumas solicitações.
(17)Executo funções burocráticas que vão além do ensino.
(18)Esse reconhecimento ainda é pequeno.
(19)Sim, mesmo não tendo participação ativa no planejamento da disciplina, essa função está
na linha de frente do contato com o ensino, que o aluno da EaD tem.
(20)Sim.
(21)Não.

-7(1)9/2/2013 13:58:04
(2)Masculino
(3)36 a 40 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)Mestrado em Educação
(6)10 anos ou mais
(7)10 anos ou mais
(8)Presencial
(9)5 a 7 horas
(10)uma capacitação inicial
(11)somente uma por ano
(12)Sim
(13)Mais de 10 anos
(14)Por oportunidade de trabalho.
(15)Sim. Participei de um curso piloto, como tutor a distância, coordenado pela Profa. Dra,
Raquel Villardi, na UERJ.
(16)A principal é a falta de vínculo com uma instituição. O tutor do consórcio não é do
CEDERJ, porque não é estatutário; não da universidade porque não é professor... Acabamos
tendo diversos chefes e não sabendo exatamente quem são eles...Pode parecer estranho, mas
essa dificuldade resulta em desmotivação. Para mim, a desmotivação é uma dificuldade que
enfrento todos os dias...
(17)Já executei muitas tarefas além das que foram estabelecidas quando era novato. Hoje,
com 10 anos de consórcio, um pouco mais experiente e um pouco mais maduro faço somete
aquilo que for estabelecido pelas coordenações da disciplina e do Polo. Não posso negar que
hoje argumento em meu favor quando não concordo com determinadas atribuições. Antes,
não questionava. Há muitos tutores novatos que não questionam...
(18)Não acredito, sinceramente. Como eu já argumentei, não há vínculo do tutor com
nenhuma instituição a qual ele presta serviço. E é exatamente isso: prestação de serviço [que é
contra a lei, diga-se de passagem, afinal, atividade fim não pode ser terceirizada] Os tutores
são prestadores terceirizados. Não recebem abono, nem aumento, nem parabéns, nem
qualquer tipo de gratificação. No termo de outorga há uma cláusula que diz que o contrato
pode ser cancelado a qualquer momento sem que o contratado possa discordar. Então, acho
que não há reconhecimento...
(19)Sem sombra de dúvida é uma ação docente. O tutor é um professor. É especialista no
assunto, tem titulação para assumir uma turma de um curso de nível superior, precisa
conhecer muito bem o conteúdo o qual faz referência diante das dúvidas dos alunos, precisa
ter didática para explicar e dar exemplos, precisa ser parceiro e companheiro do aluno.

129

(20)Para o pleno exercício das questões operacionais da tutoria, acredito que sim. Para
questões relativas à alinhamento de trabalho em equipe e consonância com as propostas
pedagógicas da disciplina no curso, entendo que há uma lacuna. Não somente seriam reuniões
de trabalho para alinhamento das questões vindas da coordenação para os tutores, mas
deveriam ser colegiados em que se discutissem a pertinência de diversas ações que perpassam
por um curso superior. Em termos atendimento à avaliações externas como o SINAES, por
exemplo, essas reuniões nem são levadas em consideração. Pode-se pressupor que falta
seriedade no processo administrativo de um curso como esse, o qual a participação da equipe
de trabalho é pouco considerada em função dos poucos encontros e da pouquíssima troca.
(21)Acho que falei até demais...rs

-8(1)9/2/2013 16:45:10
(2)Feminino
(3)36 a 40 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)Mestrado em Ciência, Tecnologia e Educação (CEFET-RJ)
(6)De 4 a 6 anos
(7)De 4 a 6 anos
(8)Presencial
(9)2 a 4 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)uma capacitação inicial somente
(12)Sim
(13)Mais de 10 anos
(14)Identificação com a modalidade, flexibilidade permitida e formação continuada foram
alguns fatores que influenciaram minha escolha.
(15)"Apenas a breve capacitação oferecida pelo CEDERJ. Ao longo do tempo, cursei a
especialização de Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância
(LANTE/UFF) e Curso de Formação de Tutores (Ibmec Online).
(16)"Manter proximidade com os alunos, apesar da distância física, manter-se e mantê-los
motivados.
(17)Fazem parte das funções do tutor.
(18)Sim, apesar de esse reconhecimento não se manifestar em vínculo com a universidade ou
remuneração compatível.
(19)Sim, o tutor tem atribuições pedagógicas, além de outras.
(20)"Na verdade, além da capacitação inicial ao ingressar no CEDERJ, tive outras duas
capacitações, sobre EaD e sobre plataforma, mas nenhuma das respostas contempla essa
possibilidade. Minha formação para o exercício da tutoria se deu em serviço também em
outras instituições, onde atuo como tutora a distância/professora online. Pesquiso educação a
distância/educação online."
(21)Gosto muito de atuar na tutoria presencial, de ter contato com os alunos, ver pessoas há
muito fora de instituições educativas voltar a estudar, realizar o sonho de cursar o ensino
superior, partilhar minha experiência como ex-aluna do CEDERJ e aprender com elas.

-9(1)9/2/2013 18:24:18
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(2)Masculino
(3)26 a 30 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)Sou graduado em pedagogia (UERJ), especialista em docência superior (UGF –
modalidade: à distância), especialista em educação infantil (Puc-Rio), mestrado pelo ProPEdUERJ. Atualmente curso o doutorado no ProPEd-UERJ.
(6)De 1 a 3 anos
(7)De 1 a 3 anos
(8)A distância
(9)20 horas
(10)uma por ano
(11)nenhuma
(12)Não
(13)4 a 5 anos
(14)Eu comecei me interessando pela modalidade à distância quando realizei uma disciplina
no ProPEd-UERJ, ministrada pela professora Edméa Santos. Ela trabalhou com a turma
também nos fóruns online do Moodle... isso me chamou muita a atenção... foi a partir daí que
fiz concurso para o Cederj e atuo como tutor já há quase 2 anos...
(15)Sim. Pela Fundação Getúlio Vargas.
(16)"Talvez um dos maiores desafios seja a quantidade de alunos. Na atual disciplina que
participo como tutor, existem cerca de 500 alunos e somos apenas três tutores. É desafiante
criar um fórum e mediar debates com essa quantidade de alunos. Além disso, vale ressaltar
que nem todos os alunos têm habilidades básicas de computador. Isso dificulta inclusive a
avaliação dos trabalhos; muitos, por exemplo, são postados na plataforma repletos de
problemas de formatação etc., pois o Microsoft Word é um software não é tão simples de ser
usado.
(17)" Realizo apenas as funções específicas do meu cargo.
(18)Não. Principalmente em função da baixa remuneração da atividade. É uma atividade que
envolve a formação de professores, mas ao mesmo tempo nós, formadores, não recebemos
uma bolsa condizente com uma função tão importante que é a tutoria...
(19)"Claro! A riqueza de troca nos ambientes virtuais é imensa e não necessariamente se
aprende porque estamos juntos numa mesma sala, se aprende porque temos experiências
diversas e interesse em compartilhá-las com outras pessoas."
(20)Acredito que sim.
(21) -------

-10(1)9/2/2013 18:30:16
(2)Feminino
(3)36 a 40 anos
(4)Graduação
(5)Pedagogia
(6)De 1 a 3 anos
(7)De 1 a 3 anos
(8)Presencial
(9)5 a 7 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)nenhuma
(12)Não
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(13)Mais de 10 anos
(14)POR QUERER COLABORAR COM A FORMAÇÃO DAS NOVAS PEDAGOGAS,
TENHO IDEAIS EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO ESPECIAL. ACREDITO NA
INCLUSÃO E SEI QUE UM DOS FRACASSOS É A FALTA DE FORMAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO.
(15)NÃO
(16)A FALTA DE CAPACITAÇÃO. DE INFORMAÇÕES.
(17)FAÇO AS FUNÇÕES DE TUTORA E O QUE FOR NECESSÁRIO PARA
CONTRIBUIR COM A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, COM O SUCESSO DO
CURSO.
(18)ACREDITO, POIS SEMPRE SOU ELOGIADA E SEMPRE ATENDEM MINHAS
SOLICITAÇÕES
(19)ACREDITO
PORQUE
NA
TUTORIA
VIVEMOS
MOMENTOS
DE
APRENDIZAGEM,
HÁ
ENVOLVIMENTO
EMOCIONAL,
TROCA
DE
CONHECIMENTOS, É NECESSÁRIO DIDÁTICA PARA ALCANÇAR A
APRENDIZAGEM DE TODOS.É UM MOMENTO RICO, ONDE AO MESMO TEMPO
QUE ENSINO APRENDO MUITO.
(20) ---(21) ----

-11(1)9/2/2013 19:11:20
(2)Feminino
(3)31 a 35 anos
(4)Pós-graduação (especialização)
(5)"Formação Acadêmica: Em andamento - Mestrado em Educação, Processos Formativos e
Desigualdade Social, UERJ/FFP. 2013-2015 Especialização em Planejamento,
Implementação e Gestão de EaD na modalidade a distância pela Universidade Federal
Fluminense/LANTE/UAB. - Outubro de 2008 – Outubro de 2010 Pedagogia - Habilitação:
Magistério em Educação de Jovens e Adultos pela Faculdade de Educação da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ-Maracanã). - Setembro de 2000 – Julho de 2004
(6)De 7 a 9 anos
(8)A distância
(9)20 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)uma por semestre
(12)Sim
(13)menos de 1 ano
(14)Oportunidade.
(15)Não.
(16)Falta de compromisso com o financiamento do trabalho.
(17)Com certeza executo funções além das estabelecidas.
(18)Nenhum. Não há regulamentação da área.
(19)Sem dúvida que sim.
(20)Não. Mas isso não me impediu de avançar no trabalho de docência online. Busquei
leituras e participações em eventos que me orientassem na prática do docente online.
(21) ---
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-12(1)9/2/2013 19:38:21
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (especialização)
(5)"Especialização em EAD(Faculdades Senac) Especialização em Docência do Ensino
Superior (UESA)"
(6)De 1 a 3 anos
(7)De 1 a 3 anos
(8)Presencial
(9)2 a 4 horas
(10)uma por ano
(11)uma capacitação inicial somente
(12)Não
(13)nenhum
(14)Pela possibilidade de levar a educação a mais pessoas.
(15)Sim Especialização em EAD
(16)A infraestrutura precária do Polo
(17)Como tutora Coordenadora exerço além de minhas funções.
(18)Sim mas a remuneração é inferior ao desempenho.
(19)Sim, só o veículo é diferente.
(20)Sim
(21)O reconhecimento poderia ser maior.

-13(1)9/2/2013 20:02:28
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (especialização)
(5)"Graduada em Letras/Libras Pos Tutoria em Educação a Distancia"
(6)10 anos ou mais
(7)De 7 a 9 anos
(8)A distância
(9)Mais de 20 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)uma capacitação inicial somente
(12)Sim
(13)Mais de 10 anos
(14)Pela facilidade e tempo de trabalhar. E tambem trabalhar com alunos que as vezes se
sentem inseguro no curso que cursa.
(15)Sim, Letras/LIBRAS.
(16)Quando o computador cria problema e ou com o sistema que a plataforma apresenta. E
com alunos que as vezes se comporta de uma forma mal educada.
(17)Em duvida sobre a questão.
(18)Sim, por estar com os deveres em dia.
(19)"Sim. É como trabalhar presencial educando os alunos."
(20)Sim, e deveria ser permanente. Pois sempre é atualizado e as vezes bate uma duvida.
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(21)"Gosto muito de trabalhar na tutoria da CEDERJ. Os objetivos dela é sempre olhando o
lado do tutor e melhorando a qualidade do tutor."

-14(1)9/2/2013 20:35:15
(2)Feminino
(3)36 a 40 anos
(4)Pós-graduação (doutorado)
(5)Doutorado em Antropologia.
(6)De 1 a 3 anos
(7)Menos de 1 ano
(8)A distância
(9)10 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)nenhuma
(12)Sim
(13)6 a 10 anos
(14)Interesse pela modalidade e possibilidade de cumprir jornada de trabalho em casa.
(15)Não.
(16)Baixa remuneração.
(17)Executo as funções que me foram atribuídas.
(18)Em termos gerais não. Esse reconhecimento fica mais por conta do coordenador que
souber aproveitar e dialogar com os conhecimentos e habilidades do tutor. A Instituição vem
tratando o tutor como mão de obra barata, não valorizando de uma maneira devida o seu
trabalho e a sua formação.
(19)Sim. Estamos constantemente em contato com os alunos ajudando-os a construir o
conhecimento.
(20)Sim.
(21)Não.

-15(1)9/2/2013 20:48:57
(2)Masculino
(3)31 a 35 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ
(6)De 4 a 6 anos
(7)De 7 a 9 anos
(8)A distância
(9)5 a 7 horas
(10)uma por ano
(11)nenhuma
(12)Sim
(13)6 a 10 anos
(14)Inicialmente pela oportunidade, porém a possibilidade de interação tutor-aluno é
interessante.
(15)Não.
(16)Falta de orientação inicial.
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(17)Acredito que as minhas funções se enquadram dentro do previsto no contrato.
(18)Não.
(19)Sim, porém muito limitada.
(20)Acredito que sim, em suas maioria se referem a mudanças na dinâmica das plataformas e
alterações importantes nas mesmas.
(21)Há pouca valorização do profissional do ponto de financeiro (pois não há reajuste por
anos), das condições de trabalho, inclusive de como somos denominados "tutores", me parece
um rebaixamento, sabendo-se que somo professores.

-16(1)9/3/2013 6:40:42
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)Mestrado em Educação com pesquisa na área de Inclusão de Pessoas cegas na EAD e na
Cibercultura.
(6)De 1 a 3 anos
(7)De 1 a 3 anos
(8)A distância
(9)10 horas
(10)uma por ano
(11)Mais de uma por semestre
(12)Não
(13)Mais de 10 anos
(14)A pesquisa de mestrado me levou a tutoria, para pesquisar sobre o cotidiano, devemos
estar imersos nele. Para dissertar sobre a EAD, foi necessário estar inserida neste universo.
Hoje não me vejo fora da EAD.
(15)Fui formada no Grupo de Pesquisa, depois, já como tutora, fiz dois ursos, um de
atualização na UFRJ para formar tutores para atuar no CEDERJ e um pela UFRGS sobre
tecnologias assistivas para pessoas com deficiência com atuação em EAD, inclusive. Hoje
estou fazendo, pela primeira vez o curso de formação de tutores do CEDERJ e faço uma
especialização em Design Instrucional em uma universidade federal. Todos os cursos aqui
citados foram ou estão sendo feitos a distância ou semipresencial.
(16)"Só o sistema do CEDERJ que sempre tem algum problema e falta de acessibilidade.
(17)" No meu grupo somos todos Professores-formadores. Certamente, fazemos muito mais
do que é descrito como função do tutor. Um dos absurdos são as cinco horas que ficamos em
uma sala para atender um telefone que quase nunca toca (eu nunca atendi nenhuma ligação) e
como se não bastasse somo obrigados a levar nossa própria máquina, pois não tem
computador para todos.
(18)Se a Universidade e o CEDERJ reconhecem a atuação dos tutores, estão esquecendo-se
de dizer. Quanto a minha equipe, somos motivados o temo todo e o maior reconhecimento é o
retorno dado pelos estudantes que consideram nosso desenho didático diferente, inovador e
interativo.
(19)Sim, pois quem está em contato direto com os estudantes somos nós!
(20)Não. No grupo que atuo somos uma equipe em constante formação. Todos os tutores
fazem parte do grupo de pesquisa GPDOC - Grupo de Pesquisa Docência Cibercultura. Todos
somos professores formadores.
(21)"Sim, o sistema deveria formar, inclusive os professores coordenadores para a EAD,
muitos ainda consideram que basta postar PDF, textos, perguntas e gabarito e está feita a
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EAD. A partir desta lógica, as dúvidas seriam poucas e o tutor só funcionaria como alguém
que tira dúvidas, quando há e aquele que corrige as Avaliações a Distâncias - ADs e
Avaliações Presenciais - APs. Outra informação relevante para todos diz respeito a
necessidade de um ambiente virtual de aprendizagem acessível para todos, inclusive para
estudantes, tutores e professores surdos, cegos ou com baixa visão."

-17(1)9/3/2013 9:13:09
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5) -----(6)De 1 a 3 anos
(7)De 1 a 3 anos
(8)A distância
(9)20 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)nenhuma
(12)Sim
(13)nenhum
(14)Por acreditar nesta modalidade de ensino e compreender que o Brasil com sua vasta
extensão territorial e com suas diferenças regionais, o modelo de educação de que
dispúnhamos antes, já não dava conta em função de um conjunto de fatores que dificultava o
acesso das pessoas oriundas das regiões norte e nordeste, dentre outros.
(15)Infelizmente não. Fui aprendendo com os alunos.
(16)A primeira de todos é a falta de reconhecimento/identidade deste profissional da educação
e a segunda é com relação ao quantitativo de alunos atendidos por semestre o que na minha
opinião, compromete e muito o nosso trabalho.
(17)No meu caso particularmente, nunca exerci outras atividades, senão as específicas da
minha função acordadas durante a contratação.
(18)Neste quesito, ainda temos muito a avançar. Haja vista a nomenclatura designada "tutor",
onde na verdade, somos professores.
(19)Certamente. Na medida em nos preocupamos com o aprendizado dos alunos e por esta
razão, buscamos outras formas de ajudá-los neste processo de Ensino/aprendizagem, seja por
meio de chat ou até mesmo, fóruns realizados especificamente para oportunizar a produção do
conhecimento entre seus pares e, desta forma, fazer com que os alunos que até então, não
haviam compreendido algum tópico, tivessem a oportunidade de discutir e refletir a partir das
considerações dos seus colegas mediada pelo tutor, neste caso.
(20)Na minha opinião, a formação continuada para tutores do CEDERJ, precisa ser
intensificada, até para prestar um serviço com maior qualidade e, claro, resignificar nossa
prática.
Em conversa com algumas colegas que estão no CEDERJ desde a implantação,
muito já se avançou, não resta a menor dúvida. Porém, temos um longo caminho a ser trilhado
para que esta modalidade de ensino não se preste apenas para engordar as estatísticas e sim,
para formar sujeitos comprometidos com a melhoria do país.
(21) ---

-18(1)9/3/2013 9:26:40
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(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)Mestrado em Letras UERJ
(6)De 4 a 6 anos
(7)De 4 a 6 anos
(8)A distância
(9)20 horas
(10)uma por ano
(11)nenhuma
(12)Sim
(13)Mais de 10 anos
(14)Tenho atualmente mais de 40 anos na Educação. Fui docente e coordenadora de curso de
graduação em Letras e diretora adjunta de faculdade de educação por cerca de 10 anos, na
modalidade presencial. Comecei a ter interesse pela EAD e fiz então um curso de
especialização em Educação EAD. Ao me aposentar, surgiu um processo seletivo para o
CEDERJ. A partir de 2009.2 comecei a trabalhar com a tutoria a distância. Abriu-me
perspectivas conceituais sobre a educação a distância. No início, tinha uma certa reserva em
relação à EAD em face da modalidade presencial. Hoje acredito piamente que ambas devem
conviver para atendimento de demandas educacionais diversas.
(15)Sim. Fiz um curso de especialização lato sensu em Educação EAD, na modalidade EAD.
(16)Nenhuma.
(17)Realizo apenas as funções descritas para a função de tutor a distância.
(18)Não. Acomodações e equipamentos deficientes.
(19)"Sim. Ao tutor cabe a interação com os estudantes e a explicação prática dos assuntos
apontados pelo coordenador da disciplina no Cronograma e trabalhados nas aulas do Material
Didático. Inclusive, exige-se do tutor formação acadêmica na área e experiência profissional.
(20)"A atualização inicial foi eficiente, já que não tinha experiência prática em EAD; a
segunda foi importante, pois houve troca de Plataforma. O treinamento foi bastante produtivo
para se conhecer os ambientes virtuais da nova Plataforma."
(21) NÃO.

-19(1)9/3/2013 10:02:40
(2)Masculino
(3)Acima de 40 anos
(4)Graduação
(5) ---(6)De 4 a 6 anos
(7)De 1 a 3 anos
(8)A distância
(9)10 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)uma capacitação inicial somente
(12)Não
(13)nenhum
(14) ---
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(15) --(16) --(17) --(18) --(19) --(20) --(21) ---

-20(1)9/3/2013 12:19:10
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (mestrado) "
(5)* Mestrado em Educação- UFJF Gestão * Especialização em Gestão Educacional - UFJF.
* Especialização em Administração da Educação e Planejamento da Educação- UERJ
(6)De 7 a 9 anos
(7)De 7 a 9 anos
(8)Presencial
(9)8 a 9 horas
(10)uma por semestre
(11)uma por semestre
(12)Sim
(13)Mais de 10 anos
(14)Por ser uma modalidade dinâmica que leva a tão sonhada autonomia para aprendizagem.
"
(15)Sim. Construção de material impresso para EAD UFJF"
(16) --(17)Executo as funções que são muito bem definidas pela equipe porém sempre faço além. "
"
(18)O reconhecimento existe mais ainda está muito aquém do que deveria. Já estamos
avançando principalmente em relação a formação em serviço. " "
(19)Sim. A troca entre tutor e aluno no processo de construção da aprendizagem é uma
evidência da ação docente. " "
(20)Sim. Todo material foi reformulado com base nas experiências dos tutores. Os tutores
foram citados no material impressso como colaboradores. "

-21(1)9/3/2013 14:06:43
(2)Masculino
(3)31 a 35 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)"Graduação: Geografia (UFF). Especialização: Geologia Ambiental (UFRJ). Mestrado:
Geografia (UFF)."
(6)De 7 a 9 anos
(7)De 7 a 9 anos
(8)A distância
(9)8 a 9 horas
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(10)uma por ano
(11)uma por semestre
(12)Sim
(13)4 a 5 anos
(14)Me interesse pela seleção do CEDERJ logo após minha graduação. de forma que me
pareceu um campo de atuação extremamente interesante e promissor. O que, por sua vez, vem
se mostrando verdade até o presente momento.
(15)Não. Todos os cursos que tive oportunidade participar foram concomitantes à minha
atuação como Tutor e/ou Professor atuando em EAD.
(16)Acredito que, ainda seja manter uma "proximidade" c/ o educando. Tendo em vista, que
muitos deles estão tendo seus primeiros contatso c/ a EAD e ainda carregam muitos "vícios"
adquiridos ao longo de anos de ensino presencial.
(17)As funções exrecidas estão plenamente de acordo c/ a função de Tutor para a qual fui
contratado.
(18)Acredito que poderia haver um maior reconhecimento. Principalmente no que se refere ao
vinculo empregatício e à remuneração.
(19)Com certeza. Tendo em vista que o Tutor atua como mediador entre aluno e conteúdo.
Sendo fundamental para o processo de ensino-aprendizagem.
(20)Sim. Os cursos de capacitação oferecidos aos tutores e professores são de extrema ajuda
no exercício de nossas atividades. vale ressaltar, também, os curso de extensão oferecidos
pelo próprio CEDERJ, que também, auxiliam muito em nossa prática no ambiente virtual de
aprendizagem.
(21)Não.

-22(1)9/3/2013 16:21:20
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (especialização)
(5)"ESPECIALIZAÇÃO em GÊNERO e DIVERSIDADE.
(6)Menos de 1 ano
(7)Menos de 1 ano
(8)Presencial
(9)2 a 4 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)uma capacitação inicial somente
(12)Sim
(13)Mais de 10 anos
(14)Por ser um novo desafio, trabalhar com o Ensino Superior e em uma nova modalidade, a
educação à distância.
(15)Sim, por trabalhar em um CEJA - Centro de Estudos de Jovens e Adultos, que também
atua na forma de ensino semi-presencial.
(16)"Acho que o maior desafio é motivar o aluno, é despertar nele o interesse por sua
disciplina. E fazer com que este não desista com os primeiros obstáculos, com a correria, com
os prazos apertados, com o acúmulo de atividades . Outra dificuldade, é ver que muitos alunos
chegam com pouca base no ensino superior, infelizmente, e por isso não conseguem caminhar
de forma satisfatória."
(17)Basicamente executo as funções específicas do cargo. Eventualmente somos convidados a
ajudar em outras funções, mas sempre voluntariamente.
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(18)Acho que reconhecimento finaceiro não há, de forma alguma. Nós tutores deveriamos
receber muito além do que recebemos. É um trabalho de muito compromisso o que
realizamos.
(19)Sim, totalmente docente. Temos que ter domínio do assunto,trabalhar de forma
didática,orientar as atividades, corrigir avaliações, tudo o que um docente faz.
(20)Acredito que tenha sido, por vir de encontro à uma expência anterior, que já possuia
portanto.
(21)Não, achei as perguntas bastante abrangentes.

-23(1)9/3/2013 19:01:10
(2)Feminino
(3)20 a 25 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)Mestrado em Literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC-Rio
(6)De 1 a 3 anos
(7)De 1 a 3 anos
(8)Presencial
(9)2 a 4 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)uma por ano
(12)Não
(13)1 a 3 anos
(14)Pela experiência com o nível superior.
(15)Não.
(16)Muitas faltas.
(17)Acredito.
(18)Não. Há uma valorização do tutor à distância. Além disso, o fato de eu já ter mestrado
não influenciou em uma maior valorização.
(19)Sim. Geralmente, os alunos chegam sem ter lido o material e esperam uma explicação
mais detalhada.
(20) --(21) ---

-24(1)9/4/2013 10:05:36
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (especialização)
(5)Psicopedagogia
(6)De 4 a 6 anos
(7)De 4 a 6 anos
(8)A distância
(9)20 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)uma capacitação inicial somente
(12)Não
(13)Mais de 10 anos
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(14)Como forma de ampliar a minha experiência profissional
(15)Não
(16)Nenhuma significativa
(17)Está tudo de acordo.
(18)Sim. Se não houvesse, não estaria trabalhando há 5 anos nessa Instituição.
(19)Sim. Atuamos como docente, uma vez que damos explicações, orientações, avaliações,
sugestões, enfim, o que difere é que o curso é em EAD.
(20)Não. Por vezes tive que recorrer a colegas de tutoria ou coordenador da disciplina para
utilizar ferramentas da plataforma.
(21)Gostaria que fôssemos mais valorizados financeiramente e que tivéssemos mais
capacitações.

-25(1)9/4/2013 11:52:43
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)"Pedagogia Especialização Informática Aplicada à Educação "
(6)De 7 a 9 anos
(7)De 1 a 3 anos
(8)A distância
(9)20 horas
(10)uma por ano
(11)uma por ano
(12)Sim
(13)Mais de 10 anos
(14)Porque trabalho na área e me identifico. Foi tema da minha dissertação de mestrado.
(15)Sim. Estudo e capacitações.
(16)Valorização do tutor.
(17)As funções devem ser claras desde o início da contratação, pois dependendo da instituição
a função pode mudar.
(18)Sim. Sempre procurando propor capacitações.
(19)Sim. Quando estabelecemos uma relação dialógica, por exemplo, estamos exercendo uma
prática educativa.
(20)Sim. Já possui experiência anterior. As capacitações complementam e esclarecem.
(20)Amo o que faço.

-26(1)9/4/2013 22:13:16
(2)Masculino
(3)36 a 40 anos
(4)Pós-graduação (especialização)
(5)"Psicopedagogia e Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância. Obs.
Mestrado em Educação em curso."
(6)De 1 a 3 anos
(7)Presencial
(9)8 a 9 horas
(10)uma capacitação inicial somente
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(11)nenhuma
(12)Não
(13)Mais de 10 anos
(14)Para compartilhar as minhas vivências atuando nas Redes de Ensino.
(15)Não.
(16)Adaptação a modalidade de ensino e a compreensão das atribuições do tutor, para não
esbarrar nas atribuições do professor (coordenador da disciplina)
(17)Executo apenas as funções do cargo.
(18)Sim. O consórcio sempre ressalta a importância do tutor como mediador nos cursos de
graduação.
(19)Acredito que na EaD todos os agentes realizam uma ação docente. Na verdade toda a
equipe se envolve de alguma forma para favorecer a aprendizagem dos alunos.
(20)"Não. As orientações normalmente são passadas pela Tutora Coordenadora.
(21)"Considero uma experiência maravilhosa. Tenho muito orgulho de ser tutor...

-27(1)9/4/2013 23:15:06
(2)Masculino
(3)26 a 30 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)Mestrado em Educação
(6)Menos de 1 ano
(7)Menos de 1 ano
(8)A distância
(9)10 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)uma capacitação inicial somente
(12)Sim
(13)1 a 3 anos
(14)Pois acredito que a EAD é uma forma e modalidade de ensino que possibilita uma
democratização da educação.
(15) --(16) --(17) --(18) --(19) --(20) --(21) ---

-28(1)9/5/2013 8:32:31
(2)Masculino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)Políticas Públicas e Formação Humana UERJ
(6)De 7 a 9 anos
(7)De 7 a 9 anos
(8)A distância
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(9)20 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)uma por semestre
(12)Sim
(13)Mais de 10 anos
(14)Por questão de oportunidade e por já ser professor.
(15)Não tive nenhuma outra formação para EAD anterior.
(16)Não tenho encontrado dificuldades.
(17)Acredito que esteja cumprindo o que me foi determinado.
(18)Não, sou mais um tutor atendendo as necessidades, sem reconhecimento.
(19)"Sim considero, embora não seja tratado como tal, pois orientamos os alunos, ajudamos
na confecção e correção das provas, ajudamos na atualização do material didático, entre
outras atividades que são exercidas por um professor. "
(20)Sim foram suficientes.
(20)Não

-29(1)9/5/2013 13:10:16
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)Mestrado em Educação - UERJ
(6)De 1 a 3 anos
(7)De 1 a 3 anos
(8)A distância
(9)10 horas
(10)uma por ano
(11)nenhuma
(12)Não
(13)Mais de 10 anos
(14)"Atendendo a duas necessidades : A econômica, pois os cursos superiores da rede privada
estão demitindo, encerrando turmas. O mercado restrito, havendo só oferta de tutoria . Outro
por estar estudando sobre as mídias na educação e ter oportunidade de relacioná-la na
formação de docentes num curso em EAD. "
(15)"No curso de Midias na Educação a distância pelo PROINFO em parceria pela UFRRJ."
(16)A baixa renumeração da bolsa. Não termos vinculo empregatício. Pouco integração com
os tutores presenciais nos polos. A hierarquia do CEDERJ. Não há remuneração para a
produção do meterial didatico, nem apoio técnico para fazê-lo. Alunos distantes do
compromisso de uma formação de qualidade, desrespeitando as regras do curso de maior
participação e interatividade. "
(17)Sim a atuação extrapola as funções .
(18)” Não percebo; nem financeiro e profissional" "
(19)Sim, atuamos no acompanhamento do processo ensino aprendizagem: planejamento,
ação- intervenção e avaliação .
(20) " Realizei duas capacitações para tutoria pelo CEDERJ em parceria com a UFRJ. Elas
foram muito necessárias e competentes. Gostaria de ter realizado outras no melhor domínio da
plataforma de seus recursos para promoção de aprendizagem de nossos cursistas. “
(21)Maior apoio no trabalho do tutor , viabilizando melhoria nas condições de trabalho.
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-30(1)9/5/2013 17:45:28
(2)Feminino
(3)36 a 40 anos
(4)Pós-graduação (especialização)
(5)Especialização em Aprendizagem em Matemática na UERJ
(6)De 1 a 3 anos
(7)De 1 a 3 anos
(8)A distância
(9)20 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)nenhuma
(12)Não
(13)Mais de 10 anos
(14)Para conhecer e aprimorar os conhecimentos em EAD; para trabalhar com um curso
voltado para Educação, como Pedagogia; trabalhar com plataformas e Ambientes Virtuais de
Aprendizagem.
(15)Não.
(16)Por enquanto, não vejo dificuldades. São dúvidas que transformo em estudo e soluções.
(17)Acredito que sim. Não tenho problemas em executar as atividades propostas.
(18)Da instituição, em geral, acho que não. Parece que nosso trabalho só é indispensável na
correção das Avaliações Presenciais. Tendo em vista, a tutoria presencial.
(19)Sim. Enfim, auxiliamos na orientação dos estudos; nas dúvidas frequentemente
apresentadas pelos alunos nos conteúdos abordados; orientamos pesquisas; somos parte de
uma relação: aluno-disciplina. Tudo que um professor em aula presencial faz, com a diferença
que fazemos por computador (muito mais que telefone), quase "on line" e com muito mais
critério na forma de explicar e se fazer entender de forma escrita. Para mim, um exercício e
um aprendizado por vez.
(20)Não. Mas o curso feito para usar a plataforma me ajudou bastante a conhecer as
ferramentas da plataforma Moodle e uso um pouco da experiência de lidar com educandos,
suas dúvidas e expectativas, na verdade uso o bom-senso para atender aos alunos e buscar
solução para os mais diversos problemas apresentados (sala de tutoria; disciplina; relação
tutor-aluno, relação tutor-coordenador).
(21)Talvez, mais cursos de capacitação; reciclagem ou algo parecido, como encontros com
outros tutores de outras disciplinas para trocas de experiências, dúvidas e sugestões de como
lidar em variadas situações. Acredito que a promoção de encontros com os tutores presenciais
também seria muito importante para uma efetiva atuação na tutoria a distancia.

-31(1)9/6/2013 19:59:25
(2)Masculino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (especialização)
(5)Especialização em Musicoterapia.
(6)De 4 a 6 anos
(7)De 1 a 3 anos
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(8)Presencial
(9)2 a 4 horas
(10)uma por ano
(11)uma capacitação inicial somente
(12)Não
(13)Mais de 10 anos
(14)Para aperfeiçoamento profissional obtido através dos treinamentos, do curriculo de
Universidade Publica, relacionamento profissional e dinâmica da EAD.
(15)Nao.
(16)Não enfrento muitas dificuldades. Acredito que a tutoria presencial encontra desafios
como todas as propostas educativas também possuem. Eu penso que uma dificuldade é a
situação trabalhista do tutor, pois esta modalidade de ensino é tão interessante que merecia ser
repensada de forma que a condição de bolsista fosse regulamentada de forma mais efetiva e
duradoura gerando formação de carreira.
(17)Acredito que fazem parte das funções de tutor.
(18)Sim. Os materiais didaticos do curso de tutoria a distancia reconhecem a importancia do
trabalho do tutor.
(19)Sim. É uma ação docente individualizada. Embora a tutoria não seja um momento de aula
tradicional, a relação encontra uma dinâmica de docência no momento em que os encontros
abrem oportunidades para trocas de experiências que geram aprendizado.
(20)Sim. Além do embasamento oferecido pela capacitação o exercício da tutoria tem apoio
constante da direção do Polo, coordenadores, tutores a distancia e toda a equipe.
(20)É uma excelente oportunidade atuar na tutoria presencial.

-32(1)9/10/2013 22:07:14
(2)Feminino
(3)26 a 30 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)Psicologia Social
(6)De 1 a 3 anos
(7)Menos de 1 ano
(8)A distância
(9)20 horas
(10)uma por ano
(11)uma por ano
(12)Sim
(13)4 a 5 anos
(14)Primeiramente porque a carga horária é baixa e precisava do dinheiro. Depois pensei que
seria bom ter uma experiência diferente em docência.
(15)Não.
(16)A comunicação on line pode causar alguns desentendimentos. Recebo pouco por minha
qualificação e experiência.
(17)Fazem parte de minhas funções específicas.
(18)Não, o vínculo de contrato temporário não é satisfatório. Recebemos pouco para as
qualificações exigidas.
(19)Sim. Fazemos muitas coisas que um professor faz. Correção de provas e esclarecimento
de dúvidas do aluno. Estamos mais próximos deles.
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(20)Considero que sim, já que eu trabalhei anteriormente em EaD e já tinha alguma
experiência com plataforma moodle.
(21)Os laboratórios são ruins para ficarmos a quantidade de horas que temos de estar lá. Os
computadores em geral são bons, mas as mesas, posição do teclado e cadeiras não.

-33(1)9/11/2013 20:23:52
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5) --(6)10 anos ou mais
(7)10 anos ou mais
(8)Presencial
(9)5 a 7 horas
(10)Mais de uma por semestre
(11)uma por ano
(12)Não
(13)Mais de 10 anos
(14)Porque sempre acreditei que o ensino pode percorrer caminhos diversos para alcançar seu
objetivo. A ead é um caminho seguro para a educação em todo o mundo .Pude perceber isso
quando fiz uma excursão ,pedagógica pela instituição educacional em 2000 onde trabalhava,
nos países que já utilizavam em grande escala a ead como aliada em formação dos
universitárioss como por exemplo o . México, Cuba e Estados Unidos
"
(15)Somente em cursos livres"
"
(16)Não chega a ser uma dificuldade, mas a falta de entendimento dos alunos quanto a
metodologia do ensino, apesar que nesses últimos semestres melhorou bastante. Nossos
alunos ainda carregam a formação bancária e tradicional da qual herdamos."
(17)Não, mas como no Brasil ainda não existe leis trabalhistas legalizando a classe e
sindicatos, as instituições estão livres para gerenciarem a ead, como melhor lhes convier.
(18)Também não.Porque sempre estamos precisando passar por concursos C,e nossas cargas
horárias nunca estão seguras de um semestre para o outro.
(19)" antes de ser tutor, de estar habilitados como docente, com cursos superior, e outros.
Além do mais, corrigimos, atividades, e somos responsáveis pelo bom desempenho
pedagógico do aluno"
(20)Sim , pela experiência que já possuo em ead no CEDERJ, estas capacitações vem somar
conhecimento á prática.
(21)É a melhor ideia que conheço até agora neste Brasil , para se oferecer cursos de graduação
e Pós.
-34(1)9/12/2013 20:22:03
(2)Feminino
(3)26 a 30 anos
(4)Pós-graduação (especialização)
(5)"Especialização em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância –
UFF Especialização em Educação Tecnológica - CEFET/RJ Curso de Extensão em EaD, com
ênfase na tutoria CEDERJ"
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(6)De 4 a 6 anos
(7)De 4 a 6 anos
(8)Presencial
(9)8 a 9 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)nenhuma
(12)Não
(13)Mais de 10 anos
(14)"Decidi ser tutora por achar que estava com experiência o suficiente a ponto de querer
compartilhar tudo que já tinha vivenciado. Também queria atuar (diretamente ou
indiretamente) no Ensino Superior.
(15)"Não tive nenhuma formação antes de ser tutora presencial.
(16)Não tenho dificuldades no exercício da função, visto que trabalho num polo onde tenho
bom relacionamento com os demais colegas; tenho contato direto com os coordenadores das
disciplinas e tutores a distância; desenvolvo bom relacionamento com os alunos; todas as
disciplinas que dou tutoria têm o material adequado, de fácil leitura e bom conteúdo. Enfim,
não considero ter dificuldade alguma.
(17)Se for levar em conta o que ouvi na única capacitação que tive (assim que ingressei como
tutora presencial), certamente exerço função além do que foi estabelecido. Como já dito
anteriormente, em 2009 foi me dito que eu seria apenas um tira-dúvidas e/ou intermediária
entre o aluno e a universidade, mas hoje me vejo como professora, fazendo discussão dos
conteúdos estabelecidos nos "currículos" (ementas) das disciplinas.
(18)De jeito nenhum. Não acho que se preocupam com isso. Não recebo como docente de
ensino superior e não me oferecem cursos de atualização.
(19)Sim, por tudo já dito anteriormente.
(20)A única capacitação oferecida a mim foi no ano de 2009, assim que ingressei no Cederj e
acredito já estar ultrapassado tudo que ouvi: que éramos meros intermediários entre a
universidade e o aluno, ou seja, simplesmente um "tira-dúvidas".
(21)Não gostaria de acrescentar nada, além do já dito.

-35(1)9/14/2013 20:42:33
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos Pós-graduação (especialização)
(4)"Graduação
(5)Bacharelado e Licenciatura - UFRJ – Filosofia Especialização - CEFET/Maracanã Letramento(s) e Práticas Educacionais"
(6)Menos de 1 ano
(7)Menos de 1 ano
(8)Presencial
(9)2 a 4 horas
(10)nenhuma
(11)nenhuma
(12)Não
(13)Mais de 10 anos
(14)A tutoria presencial me proporciona contato com alunos do Ensino Superior da minha
área/Filosofia da Educação. Assim, enriquecer minha pesquisa para o mestrado.
(15)Não.
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(16)Acesso à Plataforma. Meu ingresso foi no dia 20 de julho de 2013. Até o presente
momento não tenho acesso a Plataforma. Com isso meu trabalho atrasa, pois não consigo
corrigir as ADs e enviar as notas para o Polo Rocinha.
(17)As minhas atividades fazem parte das funções específicas do cargo de tutora da disciplina
Filosofia da Educação.
(18)Tenho pouco tempo na função de tutora para fazer uma avaliação.
(19)Sim, pois o tutor tira dúvidas, explica e orienta os alunos para seus estudos. (20)Orientar
o tutor que chega ao CEDERJ pela primeira vez sobre funções que serão exercidas.

-36(1)9/15/2013 18:09:06
(2)Feminino
(3)36 a 40 anos
(4)Pós-graduação (especialização)
(5)"Especialização em Docência da Educação Infantil – UFRJ Especialização em Educação
Tecnológica - CEFET"
(6)De 4 a 6 anos
(7)De 4 a 6 anos
(8)Presencial
(9)2 a 4 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)nenhuma
(12)Não
(13)Mais de 10 anos
(14)Para atuar em uma nova modalidade da Educação com o objetivo de assimilar experiência
no ensino superior afim de melhorar o currículo (próprio).
(15)Não, nenhuma.
(16)De ter definido tal função para atuar dentro do que se espera de um tutor, pois na função
presencial o que se vê e pratica é a função de um professor regente comum no ensino
presencial. Romper com esse paradigma em si mesmo e sem formação, para depois transmitir
isso aos alunos é um dos maiores desafios.
(17)Acredito que algumas coisas estão além do que se espera, o que passam para os tutores é
que a função limita-se a orientar os estudos, porém é o próprio tutor que corrige avaliações à
distância, que ajuda na organização de oficinas e/ou semana da Educação e que acompanha os
alunos nas suas dificuldades além de incentivá-los a frequentar as tutorias presenciais.
(18)No Polo, dos que ali atuam, há sim reconhecimento e muito apoio para esse trabalho e
estão sempre a favor dos tutores, já a instituição encontra-se muito distante pra saber o que
pensam, mas acredito que reconhecem o tutor como necessário.
(19)Sim, considero. Mesmo que digam que é para realizar estudo dirigido ainda sim, é uma
ação docente, pois necessita de conhecimento da área a ser estudada e didática pra isso.
(20)"Nas duas disciplinas que atuo não houve capacitação inicial e nem em outro momento.
No primeiro semestre participei de um seminário com o coordenador da disciplina de
Psicologia da Educação para esclarecer sobre mudanças no conteúdo para os semestres à
frente. Já o CEDERJ vem oferecendo capacitação em EAD a cada semestre para os novos ou
para os que não concluiram tal curso no decorre dos períodos."
(21)Acredito que o CEDERJ poderia oferecer formação mais e melhor a seus tutores, como
pós-graduação em EAD e/ou Mestrado na área.
-37-
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(1)9/16/2013 12:03:15
(2)Masculino
(3)31 a 35 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)"Licenciatura em História - PUC-Rio Bacharelado em História - PUC-Rio Mestrado em
História - PUC-Rio"
(6)De 4 a 6 anos
(7)Menos de 1 ano
(8)A distância
(9)10 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)uma capacitação inicial somente
(12)Sim
(13)4 a 5 anos
(14)Porque além da atuação em outros níveis de escolaridade, o EAD foi e continua sendo
uma das minhas maiores experiências como professor.
(15)Não.
(16)O sistema de recebimento de provas para a correção pode melhorar. Por vezes, as provas
(do mesmo polo, por exemplo) não chegam juntas, em períodos irregulares.
(17)Sim.
(18)Em relação direta com a instituição não. Isso pode ser visto no baixo salário e ausência do
vínculo empregatício. Porém, existe um contato mais direto com os coordenadores (curso e
disciplina) e secretários do EAD o que acaba facilitando o tutor no desempenho de suas
funções.
(19)Sim. No momento em que você estabelece um contato com um aluno e interage, corrige
provas, contribui para a elaboração das aulas entre outras atividades, considero sim uma
atividade docente.
(20)Sim. Estou há apenas um semestre como tutor à distância e logo no início do segundo
semestre foi oferecido o primeiro curso de capacitação.
(21) ---38(1)9/18/2013 10:35:24
(2)Feminino
(3)Acima de 40 anos
(4)Pós-graduação (mestrado)
(5)"TUTORIA ON LINE LINGUAGEM EAD"
(6)10 anos ou mais
(7)De 7 a 9 anos
(8)A distância
(9)10 horas
(10)uma capacitação inicial somente
(11)uma por semestre
(12)Sim
(13)Mais de 10 anos
(14)Por entender a EAD como uma modalidade democrática. Permitindo amplo acesso da
população.
(15)Não.
(16)"Remuneração pouco estimulante Dificuldade do uso do laboratório na Universidade
Desvalorização da EAD no imaginário social A ausência de capacitação"
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(17)Executa funções além das estabelecidas no ato de sua contratação
(18)Não. Essa desvalorização é notória. Vemos a remuneração, a relação da coordenação com
tutores, a universidade tratando a EAD como algo menor. Não evidenciam a importância da
mesma e número de pessoas que contempla.
(19)Sim. É necessário que sejamos mediadores do conhecimento e para isso a formação
docente é fundamental.
(20)Diante da necessidade de melhor desempenho na atuação , busquei outros caminhos
profissionais, exercendo outras funções em organizações diferentes. Considero que foi
essencial buscar e aprofundar meus estudos por própria inciativa, pois a capacitação oferecida
me pareceu sempre insuficiente.
(21) ---
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ANEXO 4 - TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DA ENTREVISTA

Entrevista 1

Ent: Primeiro eu queria te perguntar, na sua opinião, o que é ser tutor?
T1: É, eu não sei se o que eu vou dizer é uma coisa muito é, de fora do conceito do que é ser
tutor. O que eu entendo que ser tutor é ser um professor, né, o que diferencia é a forma de
atuação. É aquele profissional que atua na educação, no caso da minha tutoria porque é numa
graduação de Pedagogia, numa Licenciatura. Então é o professor, um profissional ligado à sua
área, seja lá qual for, que tem como finalidade e metas do seu trabalho orientar, acessar
informação, esclarecer sobre os conteúdos, as referências, as teorias abordadas na disciplina
que ele trabalha, buscar desenvolver no aluno, com o aluno, possibilidades de estudo, de
pesquisa, investigação sobre o que interessa o aluno, esclarecer sobre caminhos,
procedimentos do ensino, da aprendizagem, diante da perspectiva, do que ele não tem, enfim,
é atuar como um profissional da educação ou seja, numa área de formação. Atendendo a
alguns critérios que possam colaborar com o aprendizado do aluno, com o crescimento e
desenvolvimento dele e na formação dele como profissional.
Ent: Você já falou um pouco disso, então você considera que a função de tutoria é uma ação
docente?
T1: Sem dúvida, explicitamente. Eu acho que a modalidade se caracterizar como a distância
em relação à outra que é presencial, é uma modalidade, é uma forma de você executar a ação
docente, mas ela é tão docente quanto, uma é tão docente quanto a outra, o que modifica, o
que diferencia é o modo de atuação, né, por conta do espaço, onde você atua. Porque ás vezes
eu vejo que algumas ações é, são iguais, se assemelham, muitas vezes o que a gente pode
imaginar a priori de uma relação fria, de uma relação ou de uma ausência de relação, por
conta de ser a distância, é um engano, muito pelo contrário, eu tenho alunos que gostam de
mim, alunos que não gostam de mim, tem alunos que fazem comentários que vem contribuir,
tem outros que fazem comentários que não vem contribuir, tem alunos que são respeitosos,
alunos que não são respeitosos e isso eu encontro na graduação presencial ou a distância.
Então, a atuação do tutor eu acho, no meu ponto de vista e dentro do que eu tenho vivido até
então, nessa prática, ela é docente, ela precisa, eu acho, aliás, que ela precisa ser docente. Não
é? De uma mera orientação, que pode, não sei, fico imaginando o outro lado da moeda, de
uma resposta que eu tô te dando, não é meramente burocrática, de ficar respondendo
perguntas somente ao que surge como pergunta, muitas vezes, você tendo contato sistemático
com o aluno na plataforma e em algumas situações de ensino ali, você vai se dando conta de
algumas características ou de centros de interesse e focos de assunto que aquele aluno vai
apresentando e você tem como orientar inclusive como ponderar a hipótese se você quis dizer
isso ou aquilo? Então é de você buscar um caminho mesmo de formação junto com ele. Isso é
uma atuação docente.
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Ent: ok, é, falando ainda em docência no ensino a distância, pra você quais seriam as
principais diferenças, na verdade, entre a docência presencial e essa docência a distância?
T1: é, eu acho que a principal diferença se diz quanto a linguagem, né, a forma de
apresentação da linguagem, enquanto que no presencial você tem a questão da oralização e
muitas vezes a sua presença, da sua linguagem não só oral como gestual ajuda, os recursos
que você utiliza, a explicitar aquilo que você quer trabalhar em termos de conteúdo, né, na
educação a distância você tem que tomar mais cuidado com essa linguagem porque é , o aluno
vai ler do outro lado sem a sua presença, então ele não tem a possibilidade instantânea de
perguntar sobre aquilo então ele vai ter que formular hipótese e também vai ter que redigir de
uma forma que eu entenda a dúvida que ele tem então acho que a principal questão entre uma
modalidade de outra é pertinente, é relacionada a questão da linguagem, a forma como ela se
dá e como ela pode ser utilizada em prol ou às vezes contra o procedimento de ensino.
Ent: ok, no CEDERJ, para o desenvolvimento e andamento de cada disciplina, existe uma
equipe de profissionais envolvidos, né, é professor coordenador, tutor presencial, tutor a
distância entre outros. No caso da disciplina em que você atua, como acontece a relação entre
esses profissionais, considerando dois aspectos: a distribuição das funções nessa equipe e a
troca de informações sobre a disciplina?
T1: olha, eu poderia resumir a minha equipe numa palavra: colaborativa. É uma equipe que
discute as questões pelo ambiente virtual, que é o e-mail, mas também tem momentos
presenciais, tem encontros, a qualquer dúvida, principalmente, é, por exemplo distribuição das
tarefas, somos três tutores a distância, cada tutor tem o mesmo número de polos é pra
correção, mas quando há uma dúvida sobre o trabalho, por exemplo, quando se fica em
dúvida como ponderar, como considerar aquilo que tá sendo colocado pelo aluno, é, não só a
coordenadora se dispõe e senta conosco pra poder dialogar e analisar junto como os dois
tutores em relação a mim, por exemplo e vice-versa então diariamente se tem e-mails de
conversa entre os quatro, os três tutores e a coordenadora sobre questões que aparecem na
plataforma, às vezes sou eu que vejo, ás vezes a ..., ás vezes é a ..., olha só, surgiu essa
questão na plataforma, pensei assim, é uma resposta, ás vezes é um polo que a ... recebeu a
questão mas é um polo que eu corrijo, então ela manda pra todo mundo, os quatro ponderam
sobre a questão e depois ela mesma responde ou então não, deixa que eu respondo, mas a
gente pondera junto. É uma relação bastante colaborativa de, de, agregar informação,
conhecimento, de apoio e de construção do que que a disciplina se dispõe, pra que tenha uma
linha, pra que tenha uma abordagem, pra que qualquer aluno que venha perguntar seja pra
qualquer um dos doze polos tenha a mesma instrução, tenha o mesmo encaminhamento, então
antes mesmo da gente às vezes tomar uma posição sobre, acontece um imprevisto ou não
conseguiu entregar o trabalho de AP, AD, enfim, mas é um imprevisto justificado, como há
tantos outros, que às vezes a gente não encontra no presencial, ele só não pode muitas vezes é
estar com a gente pra entregar um atestado médico em mãos, por exemplo, é, então a gente
relata, um outro relata a situação pra equipe, a gente poderá, pronto, o tutor prontamente
daquele polo se dispõe a fazer a correção, a cada fim de semestre a Coordenadora costuma
juntar todo mundo pra gente poder conversar um pouquinho e pensar como foi e como pode
ser daqui pra frente, se retoma uma prática do início, de quando eu entrei lá em 2005 de uma
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vez a cada início de semestre se juntar todos os tutores da disciplina e fazer um diálogo sobre
como foi a disciplinas, a demanda dos alunos, como é que cada polo tá em relação à
organização da disciplina, dúvidas, sugestões, então se faz um café da manhã onde todos
sentam, dialogam, eu acredito que isso seja bastante produtivo porque aproxima e afina ainda
mais, né, digamos assim, a instrução e as metas da disciplina.
Ent: ok. É, quais os aspectos que você considera positivos na atuação de tutor?
T1: eu acho que um dos aspectos mais relevantes como tutor é você ter acesso a uma
diversidade de situações, é, de realidade, de cotidiano de ensino é, de situações em que você
aborda o conhecimento, porque você lida com várias situações, no Município do Rio de
Janeiro, em polos que vão sendo contemplados pelo CEDERJ, são realidades às vezes muito
diferentes uma da outra, de vida e de acesso à informação, então você lidar, uma das grandes
vantagens que eu tenho , e por isso que eu me mantenho como tutor, não é pelo rendimento, é
de acesso a diferentes informações, a riqueza dessas informações que os alunos me trazem,
então se eu colaboro com a formação deles, eles colaboram com a minha também. Então acho
que isso pra mim é fundamental, abre pra mim uma perspectiva de olhar pra além da minha
situação presencial, que eu também tenho, então, é essa que eu acho que é uma riqueza que a
educação a distância colabora, ela traz pra gente.
Ent: e os negativos? Quais os pontos?
T1: os negativos eu acho que nós ainda temos muita coisa a acertar diante das mídias de
acesso, eu acho que é uma das grandes dificuldades dessa organização de acesso do aluno a
essa mídia, se parte de um pressuposto, é uma percepção que eu tenho, muitas vezes a
organização dessa mídia na plataforma se parte do pressuposto que todos sabem como lidar
com ela, então, por mais que os tutores , eles tenham acesso a essas informações, o aluno que
está lá do outro lado da tela, do outro lado da linha, numa outra cidade, é, às vezes a
compreensão não acessa a informação necessária pra que ele torne acessível aquela mídia,
aquele ambiente virtual então o que parece ser muito razoável, muito comum hoje, todos tem
acesso a internet, todos tem acesso a um computador, sabe lidar com isso, não é real então a
educação a distância eu acho, ela é uma modalidade que é necessária, eu acho que ela é , tem
a relevância de , principalmente uma coisa muito prática que é a nossa configuração de
território, não são todos que tem acesso a centros de educação, às cidades, às capitais, então
eu acho que ela pode levar educação, formação a grande proporção de cidadãos que não
teriam acesso a isso, mas ainda assim é , esses, os recursos ainda se tornam um pouco
truncados e às vezes é isso , muitas vezes é essa dificuldade, uma hipótese que eu tenho, é que
trunca às vezes as relações com o que vem a seguir , do processo de ensino, , do tutor e o
aluno, porque as vezes vem mensagens assim que a gente não acredita, em termos de
conteúdo, de teor, de vocabulário, né e que a gente fica se perguntando se de fato o problema
é só do aluno , porque às vezes é tão exaltado o teor que a gente fica pensando não é possível
que se escreva isso para uma outra pessoa, né, numa relação entre professor e aluno, eu penso
que é uma relação professor aluno, mas como eu sei que isso também acontece
presencialmente, então eu fico com as duas moedas, 50% na balança, pode ser tanto uma
postura real do aluno, né, quanto pode ser uma dificuldade tão grande de acesso que ele, ele tá
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tão desesperado, e ele conta com aquele curso, porque muitos contam com esse curso pra sua
formação e pra sua carreira profissional que chega uma hora, que sei lá, extrapola e ele lança
mão daquela informação é, então eu acho que ainda tem algumas coisas a serem acertadas aí,
a serem melhoradas, é, na questão desse acesso. Da informação mediante o meio virtual.
Ent: então pra você uma solução seria a melhoria nesse...
T1: é uma percepção e eu também fico me perguntando como seria essa solução, é, ter nos
polos, por exemplo, alguém que disponibilizado aos alunos pra poder ensiná-los como acessar
isso, como fazer, como é que baixo um link que estão postados, ou pode ser só textos que
estão virtualmente disponíveis, é, no site de pesquisa, de revista, de periódicos, enfim, é por
uma questão ética você não lança mão de um capítulo de livro, não quer dizer, seria mais fácil
e você posta lá e ele vai ler como arquivo, PDF, enfim, mas às vezes, assim quando você
lança uns artigos que são publicados online em arquivo PDF às vezes o aluno não sabe como
abrir o arquivo em PDF, parece muito comum, muito banal e não é, então às vezes parecem
tão pequenas e acabam truncando toda a engrenagem da disciplina depois, porque se ele não
tem acesso ao texto como ele vai fazer a avaliação certa? Na sequencia dos estudos? Uma
coisa é relacionada a outra, é, então, eu vejo que os acessos ainda à tutoria a distância já foram
muito mais, mas ainda são, ainda acho que pra proporção , com a intenção daquele ambiente,
a meta do, pra que ele foi criado, o ambiente da sala da tutoria, né, ou os chats, ou os fóruns
pra você tratar do assunto, do tema, fazer uma discussão você , e aí muitas vezes o que eu
passo, quando na plataforma, como eu acesso? Como? É a questão técnica, não conceitual da
disciplina, é técnica de acesso à plataforma, da nota que foi postada , do pagamento, do
certificado, enfim, coisas burocráticas, técnicas que sinceramente eu às vezes até tento saber a
informação, mas às vezes eu não tenho também. E por mais que eu tenha, que às vezes eu
tenho e passo, ainda assim não se torna acessível pra ele lá, porque lá ele não consegue seguir
os caminhos do que eu digitei e aí pra ele fazer precisa ter alguém faça assim, faça assado, eu
só não me propus fazer fórum sobre isso, daí não é realmente da minha da competência nem
deve se abrir leque pra isso, né, então eu acho que um aspecto ainda muito frágil é esse, né.
De como essa informação pode ser aproveitada, ela não é aproveitada diante desses
ambientes.
Ent: ok. Tem mais alguma coisa que você queira colocar sobre ...
T1: não, não, eu acho que você traz pontos bastante pertinentes, são dúvidas que estão
presentes no cotidiano da tutoria, as possibilidades e as dificuldades de uma tutoria, o papel
do tutor, essa então acho que é uma questão extremamente complexa de ser tratada, analisada
porque são, é uma equipe em que pras seleções já eram antes, mas agora com edital e tudo
mais, se exige graduação, se tem indicação de mestrado, especialização, mas é de uma bolsa,
você é um bolsista, então que configuração é essa? Que trato é esse? Se você traz uma
pergunta sobre a relação tutoria e docência é porque é uma dúvida sobre essa relação nas
relações que se estabelecem dentro dessa modalidade, o que eu acho muito lamentável, não
deveria haver.
Ent: ok, muito obrigada pela participação.

154

Entrevista 2
Ent: Bem, é, na sua opinião, o que é ser tutor?
T2: Bem, a minha experiência é que é a seguinte, eu aprendi a ser tutora, é, na prática, é, eu
cheguei aqui no CEDERJ, é, em 2004 e nesse momento tava sendo praticamente implantado o
sistema de educação a distância então eu fui aprendendo no dia a dia, não passei por nenhum
tipo de treinamento, durante alguns anos foi basicamente eu e a plataforma e os colegas. E, de
uns anos pra cá , aproximadamente uns quatro anos pra cá é que realmente começou a surgir
essa preocupação com a capacitação desse profissional. É, mas pra mim ser tutor é tá junto do
aluno, é tá , atualmente eu sou tutora apenas a distância e com isso então é a minha interação
com o aluno se dá somente pela plataforma, apesar de ter o telefone eles utilizam muito
pouco, então o nosso contato maior realmente é pela plataforma e eu acho que a tutoria nessa
modalidade ela só se dá através dessa interação, não é só um tira dúvidas, né, você precisa tá
alí pra estimular esse aluno a se expressar , a se relacionar com os demais , também através da
plataforma. Tá, então ser tutor pra mim, assim, a visão que eu tenho desse profissional , hoje
ele não é só o professor e nem só aquele que tira dúvidas, ele é aquele que tá presente
justamente pra auxiliar , pra orientar , pra esclarecer, pra estimular, pra provocar, pra tirar o
máximo desse aluno.
Ent: É, então, você até falou, mas você considera que a tutoria é uma ação docente?
T2: Ah, sem dúvida, sem dúvida.
Ent: quais seriam os principais aspectos dessa docência?
T2: É, seria justamente esse caráter de, da interação, né, eu acho que faz parte, você estando
online ou presencial você precisa interagir com esse aluno, você precisa fazer com que esse
aluno se sinta a vontade pra que ele tenha interesse em estudar e dar continuidade ao estudo
dele, então é dessa forma que eu vejo.
Ent: É, quais seriam as principais diferenças entre essa docência a distância e a docência
presencial?
T2: Bom, é, pra nós eu acho que a docência é presencial, é, uma questão de hábito mesmo,
contato visual, físico, sensorial que tá presente, é, é, na relação. Online já se torna difícil
mesmo, você utilizando todos os mecanismos de, de fórum, de, de visual, é, de movimentação
mesmo já se torna mais difícil, então a grande diferença que eu vejo que no online você tem
aquela reação do momento, você tem a resposta in loco, é, totalmente diferente mas é tão rico
quanto, tem as diferenças mas as duas formas é, são viáveis porque a interação existe.
Ent: É, no CEDERJ, o processo de desenvolvimento e andamento das disciplinas, é, existe
uma equipe de profissionais envolvidos, né, o coordenador de disciplina, o tutor presencial, o
tutor a distância. É, eu queria que você me dissesse como é que acontece, no caso da sua
disciplina, que você atua, ou disciplinas, é, essa relação entre esses profissionais envolvidos
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sob dois aspectos, um a questão da distribuição dessas funções entre a equipe e a troca de
informações sobre a disciplina.
T2: Bom, é, eu posso te assegurar, eu já tô aqui há algum tempo, eu já trabalhei com várias
disciplinas, atualmente eu estou em apenas uma. É, ao longo desse tempo, é, a interação com
a equipe não é uma coisa muito usual, é, ela é mais virtual, ela é bem a distância mesmo e eu
julgo que não é o essencial porque você precisa realmente trocar mais, tá junto, saber ,
conhecer esses alunos, esses polos que estão envolvidos, esses profissionais que estão nos
polos, é, os próprios tutores aqui no laboratório, não existe, realmente não existe, houve no
passado mas atualmente é muito distante. Então eu percebo a coordenação atuando até
presencialmente, até comparece uma vez na semana pra saber o que você está fazendo,
basicamente isso, mas na verdade o que realmente leva, realmente a disciplina é o tutor a
distância, junto com, no meu caso que é uma disciplina de (...), que tem muita parte
burocrática, a gente tem o apoio técnico que é fundamental, é fundamental, então o apoio
técnico eu diria que é a essência da disciplina junto com o tutor a distância que faz toda essa
integração junto aos polos, junto aos alunos, e é dessa forma que a disciplina funciona. A
coordenação faz muita falta.
Ent: ok, é, e quais os aspectos que você considera mais positivos na sua atuação como tutor?
T2: Olha, eu me sinto muito gratificada quando eu percebo os alunos totalmente envolvidos
no que estão fazendo. Quando eu percebo os alunos utilizando a teoria na prática deles, então
quando eles apresentam as atividades com todo envolvimento, com toda riqueza, de toda
preocupação de apresentação com a riqueza de detalhes daquilo que eles vivenciaram, tendo a
certeza que é essa a profissão que eles querem pra vida deles é altamente gratificante pra mim.
Ent: e os pontos negativos? O que você considera pior na...
T2: o pior na minha atuação é não poder corresponder com essa parte burocrática, é muito
difícil pra eles entrarem numa escola, a negação é muito grande e, assim, ainda existe uma
rejeição muito grande , é, das escolas com os alunos oriundos da educação a distância, então
esse é o ponto negativo que realmente é um complicador muito grande. A gente vê alunos
totalmente envolvidos, é, fazendo até mais do que a capacidade deles, né, e por outro lado a
gente vê uma negação, uma negligência muito grande com os alunos oriundos dos cursos a
distância, então, são os pontos negativos, a disciplina demora muito pra começar a acontecer,
né, então acaba sendo um curso empobrecido.
Ent: Ok, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
T2: É, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é que eu acho que o professor-tutor deveria
ser mais valorizado no sentido de ter tantas responsabilidades e ele muitas vezes se torna
invisível pra instituição pra qual ele presta serviço, é, a única observação que eu queria fazer,
o sentimento de equipe.
Ent: Ok, muito obrigada, muito obrigada mesmo.
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Entrevista 3
Ent: Na sua opinião, o que é ser tutor?
T3: É, eu acho que o tutor, ele é o professor, com certeza, né, isso aí é ponto crucial, ele tem
que ter uma formação, ele tem a sua formação acadêmica e ele trabalha de uma forma que
pode ser a mais, a tradicional, né, mas ele é um professor.
Ent: é, então a segunda pergunta que eu te faria é justamente se você considera o tutor um
professor.
T3: com certeza, ele não é, quem ele seria? Ele seria um que? Um fazedor de conhecimento?
Um transformador do que está escrito em oral, na forma oral? Não, não existe isso. Ele é um
professor, que vai junto com seus conhecimentos e também o conhecimento do aluno vai
tentar alavancar, desenvolver o potencial desses alunos a distância.
Ent: Ok, é, na sua opinião, qual , quais seriam as principais diferenças da docência online, da
docência a distância pra presencial?
T3: É o contato. O contato pele a pele, visual, eu acho que a gente, eu tô falando de CEDERJ
que tem uma estrutura ainda muito ruim nesse sentido entre, muito ruim de teleconferência, a
gente vê muito pouco esse aluno, né, o presencial a gente vê constantemente. A gente vê, a
gente fala, a gente pega, né, a gente tem um feedback na hora, a gente, enquanto que a gente
tá numa tutoria a distância, a gente tem um contato ,assim, que demora , primeiro você
escreve, depois você espera o outro é, responder, aí você vem encima de uma dúvida, você
também trabalha por escrito e aí o outro recebe aquilo de uma certa forma e depois acrescenta
mais dúvidas e aí você vai, o caminhar é mais lento, né, esse, embora a gente também tenha
dentro do consórcio uma estrutura presencial, né, que não é ainda o ideal, né, que é que ela
deveria ser mais individualizada do que em grupo, né se ela é um atendimento de dúvidas
também ela deveria ser mais individualizada, não em formato de aula tradicional como é o
que acontece, né. Acho que a gente sente saudade desse momento cuspe e giz, de pilot de
quadro branco, entendeu? A gente sente saudade, esse contato, então a gente torna a tutoria
presencial num momento de aula presencial.
Ent: é, na estrutura do CEDERJ, é, uma disciplina, ela acontece com, ela funciona com várias
pessoas envolvidas, vários profissionais. Você tem tutor a distância, tutor presencial,
coordenador de disciplina. Eu queria saber como acontece, na disciplina que você atua, ou
disciplinas, a relação entre essas pessoas, esses profissionais, sob dois aspectos, a distribuição
das funções, o que cada um vai fazer, e na troca de informação sobre a disciplina. Como
funciona?
T3: Tá, é, das duas disciplinas que eu trabalho, a coordenação tem uma, tem uma
configuração de trabalho muito democrática, né, embora cada um executa o seu, qual a sua
função, ninguém faz a função do outro, mas a gente tem uma função que é de estar
construindo junto a disciplina, né, isso é muito importante porque a gente constrói mesmo , a
gente, é, a gente enquanto tutor passa para a coordenação o que que realmente, os perigos, os
riscos de tá, assim, repetindo a mesma questão numa prova, né, de tá dizendo, olha, essa

157

questão a gente já usou, vamos tentar modificar, vamos mexer no conteúdo, né, vamos
estender um pouco mais essa avaliação pra cinco aulas e não para quatro, pra ver se a gente
consegue estabelecer novas regras com novos parâmetros de aluno, um aluno que acaba
ficando viciado e a gente dá esse feedback da relação tutoria tutor e aluno, e aluno que busca
material na internet, nas redes sociais , a gente alerta quanto a isso e, ao mesmo tempo, a
gente constrói, a gente constrói no coletivo as avaliações, né, a gente consegue, cada um
sugere um tipo de questão pra cada, pra cada conteúdo, sendo trabalhado isso pode ser
dividido dessa maneira, como a gente também opina, eu tenho duas estruturas diferentes. Uma
coordenadora trabalha encima de fóruns, pontua fóruns no trabalho final e outra trabalha
exclusivamente na estrutura do CEDERJ, que são as avaliações a distância e presenciais.
Então pra, na estrutura de fórum, é assim, a gente tem uma possibilidade de diálogo com o
aluno muito grande, né, o tempo inteiro interferindo alí naquela, naquela, naqueles
pensamentos, alí a gente permite que o aluno tenha muito mais autoria do que ele tá copiando
ou coisa já pronta e mesmo assim a gente já tem o cuidado de verificar tudo isso, porque
nunca se sabe, mas a gente tá o tempo inteiro se reunindo com essa coordenação, a cada ano a
gente tenta dar um molde diferente, mudar alguma coisa, diminuir a distância, né, não deixar
que os fóruns aconteçam e não tenha um feedback imediato, mais imediato, então é uma
estrutura bem próxima, a gente se gosta muito, é um trabalho bem gostoso de um confiar no
outro a ponto de usar a senha do outro pra poder tá verificando quando deu algum problema
no seu login. A coordenadora já disponibiliza, vai lá, entra com o meu e faz o que tem que
fazer. Isso é um momento de confiança, que isso a gente pode dar pra todos os envolvidos,
não é só pra um não.
Ent: Ok, e quais seriam os pontos positivos que você considera na sua atuação como tutor?
T3: Eu acho que positivo é o fato da gente tá conseguindo, é, a gente consegue perceber
exatamente o que a gente, é, até onde a gente atinge o aluno, né, com aquele, com aquela
proposta daquela disciplina. Se a gente atingiu ou não, não só por conta da, dos resultados das
avaliações, mas por conta do espaço que eles tem também de criticar, que isso é permitido
dentro dessas disciplinas, de criticar, de apontar caminhos novos, os alunos também tem essa
possibilidade e a gente então, e esse é um que a gente tava discutindo sobre isso, né, que tinha
uma tutora que tava insatisfeita porque ela tava achando que a disciplina tava, não tava
mexendo em nada, não tava contribuindo em nada mais, né, e a gente, como eu , a minha área
é uma área de educação (...), na outra disciplina a gente tá discutindo Paulo Freire, Nilton
Santos, né, e com essa explosão de passeatas, de movimentação política e paralização falando
sobre tudo isso, a gente tá fervilhando, tá borbulhando, né, então a gente pode tá
aproveitando, tá interdisciplinarizando o tempo inteiro, tá passando o material de uma pra
outra, falando de inclusão quando a gente tem que falar de Paulo Freire, ele tá falando de
globalização quando a gente tá falando de inclusão, então a gente o tempo inteiro possibilita
isso pro aluno e isso é um ponto positivo que a gente pode tá pinçando de todas as disciplinas
, assim, desse diálogo que a gente tem interno e botar pro aluno e vê se ele realmente tá
conseguindo da forma que a gente consegue fazer essa passagem, essa ponte, né, entre os
conteúdos, entre as disciplinas também tá conseguindo, às vezes não.
Ent: E os negativos? E os pontos negativos?
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T3: Negativos, primeiro é um que a gente discute desde o início, que a gente não é tratado
como um profissional da educação, né, a gente é tratado como tutor, entendeu? E não como
um profissional, embora todos sejam muito bem, possam, estão contribuindo muito bem
dentro das suas disciplinas, dentro, com seus alunos, com as suas atitudes, com suas
atividades mas a gente ainda é visto pela cúpula como um mero grupo de tutor, de pessoas
qua tão alavancando um curso de educação a distância. A gente ainda não é visto como
profissional capacitado e que tá formando, e formador, esse é o principal. E o outro, com
certeza, é a remuneração, que é ridícula, né, eu acho que a gente só faz isso porque a gente se
gosta, gosta daquilo que a gente acredita e acredita muito na verdade. Senão eu não faria não,
a gente, por uma bolsa de setecentos reais ou uma de quinhentos que é mais vergonhosa
ainda, a gente não faria isso mesmo, entendeu, eu fico ajudando meus colegas intérpretes e tal
a ganharem trinta reais a hora aula e eu não ganho isso no CEDERJ, que é uma instituição de
ensino superior. Você não ganharia isso porque trinta reais a hora aula no mês você teria mais
de três mil reais. Então não é isso que a gente ganha como tutor, entendeu, ao mês, ainda tem
entraves aí, esses erros, esses percalços que ainda atrasa, ainda falta, cadastro errado, essas
coisas que a gente sofre, vem sofrendo no dia a dia.
Ent: Ok, muito obrigada pela sua contribuição.

Entrevista 4

Ent: Na sua opinião, o que é ser tutor?
T4: Tutor é um mediador do processo ensino-aprendizagem, existe aquela diferenciação que o
tutor ele não é um professor porque ele não chega a ministrar aula, aquela aula pré
programada, ele incentiva o aluno a buscar , a pesquisar e contribui, é, com esse processo,
com essa pesquisa e também está sempre alí disposta a tirar dúvidas, é, lançando. Ele é esse
mediador porque ele, não existe uma explicação expositiva e sim uma mediação o aluno vai
evoluindo e ele evoluindo junto com o aluno por isso que o tutor é um mediador, essa é a
diferença de tutor para o professor, eu considero ele um mediador do processo ensinoaprendizagem.
Ent: mas você considera que a ação da tutoria, o que é desenvolvido na tutoria, é uma ação
docente?
T4: É uma ação docente porque o professor, é, digamos, no caráter tradicional, em aulas
presenciais, ele tem também essa característica de incentivar, de estar acompanhando, de estar
se encaminhando conforme o crescimento do aluno e esse é o papel do também do professor,
entendeu? Então, assim, não deixa de ser uma ação docente mas também não deixa de ter um
diferencial na hora de exercer as funções, existe essa diferença, ele vai chegar, pode até ter em
alguns casos uma aula, mas na realidade tutor, ele não foi pensado na educação a distância pra
isso, entendeu, ele, tanto que existe, assim, pra isso, entendeu, ele, tanto que existe, assim,
vídeo tutoria, ele, está alí, assim, expondo conhecimentos sobre aquele determinado texto,
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sobre aquele determinado assunto, mas ele não fica alí falando em várias aulas sobre aquele
assunto, é algo que leva o aluno a ter uma autonomia da aprendizagem, esse é o verdadeiro
papel do tutor.
Ent: É, quais seriam, na sua opinião, as diferenças principais entre o ensino a distância, o
docente no ensino a distância e o docente no presencial?
T4: O docente no ensino a distância por mais que ele seja , na minha opinião, muito
valorizado, e bem visado, porque o aluno , ele tende a respeitar mais o docente presencial,
digamos, nessa característica tradicional dos outros presenciais porque o professor lança uma
atividade, ele tem aquele compromisso de na aula seguinte estar com aquele professor. Na
educação a distância não, existe o cronograma que o aluno precisa cumprir, ele precisa ter
uma certa maturidade sim, sendo que o aluno por não ter aquele contato digamos, né, físico,
conhecendo quem é o tutor a distância, ele acaba se, não tendo tanto compromisso, mas
depende de aluno para aluno. Sua pergunta foi...
Ent: qual a diferença...
T4: a diferença...
Ent: entre as docências
T4: a diferença é, vejo assim, o professor ele leva essa característica tradicional pra sala de
aula e o tutor não, ele já lança meios estratégicos, pedagógicos pra alcançar o aluno. Ele vem
muito, digamos, de, não digo que o tutor é construtivista, mas digo que ele é um idealizador
de ações inovadoras para o processo de ensino-aprendizado, entendeu? Essa é a diferença. O
professor presencial também pode fazer, também faz, sim, mas o tutor ele é obrigado por
conta, digamos, do uso da tecnologia.
Ent: Ok. É, aqui no CEDERJ, uma disciplina, pra que ela se desenvolva, são várias pessoas
envolvidas, tem o coordenador de disciplina, tem o tutor presencial e o tutor a distância. Eu
queria que você me falasse como acontece na disciplina que você trabalha a relação entre
essas pessoas todas, vendo pelo aspecto das funções, o que cada um executa e nas
informações, nas trocas de informações, na sua disciplina, como é que acontece esse trabalho
em grupo?
T4: É, eu vou dar o exemplo pela minha disciplina. É, a minha disciplina é, tem a minha
coordenadora e só tem eu e uma tutora a distância e um grupo enorme de tutores presenciais
representando cada polo. O que acontece, eu trabalho em conjunto com a tutora a distância e
com a minha coordenadora. Tudo que acontece nós pensamos juntas, sendo que os tutores
presenciais, eles não tem essa participação, né, porque o tutor presencial, ele é tão importante
quanto o tutor a distância sendo que ele é a figura que representa a equipe e ele acaba, assim,
às vezes, realizando atividades por uma autonomia e conta própria por falta de comunicação e
de interação com a equipe que está desenvolvendo aquele trabalho, entendeu? Porque nós
pensamos, nós colocamos em prática e lançamos a proposta pra eles, porque a minha
coordenadora faz assim, nós sentamos juntas pra pensar textos, livros, autores, tudo, tudo, é,
montagem de AD, de AP, chave de ideais, tudo conosco, já o tutor presencial, ele fica
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distante, é, digamos do, da semente, do que começa, lá de baixo e acaba havendo, acaba
existindo uma falta de comunicação e, às vezes, ele vai exercer, no caso aquela disciplina de
forma errada, por isso que eu levantei a proposta o ano passado, de fazer uma reunião mensal,
não precisava ser semanalmente, com toda a equipe tutores presenciais e a distância. O tutor
presencial pensa muito diferente do tutor a distância, por mais que esteja trabalhando na
mesma disciplina porque tem experiências diferentes, tem conhecimento diferente, então
assim, precisava juntar tudo para todos falarem a mesma linguagem, porque em educação a
distância o tutor presencial representa, o tutor a distância é, tá alí acompanhando, tirando as
dúvidas na sala de tutoria e se ele não falar a mesma linguagem que o professor falou, que o
tutor presencial falou na tutoria em sala de aula, acaba ocorrendo, trazendo essa dificuldade e
essa dúvida para o aluno, por isso que o ideal é todos falarem a mesma linguagem.
Ent: é, o que você considera os pontos positivos na sua atuação como tutora?
T4: os pontos positivos, é quando nós percebemos que todas as propostas que nós lançamos
os alunos, é, aprendem, é, nós reconhecemos os avanços através das atividades lançadas
porque é através da pesquisa que o aluno cresce, é através da participação num fórum, troca
de experiência vivida não só na situação de professor, de coordenador, de orientador, mas
também na atuação de vida aí fora, que, que ele aprende e o algo assim, que destaca bastante
foi uma proposta que eu fiz pra equipe logo quando eu entrei, muito nova, mas eu pensei que
o ideal seria não ficar somente naquela atividade vai, lê, responde, vai, lê, responde. E se
montar um blog, cada polo, sobre gestão escolar, incluindo orientador educacional, orientador
pedagógico, diretor, ou coordenador pedagógico e produzirem artigos sobre cada função,
pesquisas de outros profissionais de outras instituições sobre cada cargo, então assim, é, cada
polo hoje, né, tem seu blog e eles aprenderam muito diante dessa pesquisa e eles utilizam até
hoje, é algo que nós plantamos é, digamos, nessa disciplina, que eles continuaram usando e
até utilizando para outras disciplinas, mas assim, eu acredito que a importância da atuação do
tutor é fundamental para o crescimento do processo ensino-aprendizado do aluno porque não
existe educação a distância sem o seu mediador, não basta só, é, lançar a proposta da
autonomia da aprendizagem, o aluno pode ter um conhecimento alto, o aluno pode ter tempo
pra estudar, porque a educação a distância requer todo esse processo, mas ele precisa de ter
um profissional preparado, qualificado, para estar acompanhando em toda a característica
conteudista.
Ent: Ok, e para finalizar, quais os pontos que você considera negativos e se você tem alguma
sugestão para melhorar.
T4: os pontos negativos, é, seriam, assim, a, o que eu comentei na resposta acima, a falta de
comunicação e de interação de todos os componentes da equipe, que isso prejudica não só o
andamento do trabalho, mas como a produção do próprio aluno, porque ele não sabe qual
direcionamento ele vai tomar, o que ele vai seguir em relação a todo aquele processo alí, que
ele está aprendendo no momento porque um explica de uma forma e outro explica de outro ,
um fala que a tarefa não é assim, outro fala que é, então essa falta de comunicação, então eu
acho que isso deveria de quebrar essa barreira e se unificar uma só linguagem, lançar meios
para isso. Outra forma que eu acho negativa é a visão que o aluno tem da EAD, que eu vou
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me matricular num curso que eu não tenho tempo porque eu tenho três matrículas, porque eu
tenho filho, eu tenho marido, eu tenho isso, eu tenho aquilo e acaba é achando que é mais fácil
porque eu não estou alí, ao contrário, a educação a distância ela requer mais tempo do aluno
nessa pesquisa, dedicação nessa leitura e infelizmente nós encontramos muitos alunos que vão
fazer a AD, que vão fazer a AP sem ter uma leitura do texto do, do autor sugerido e alegam
que estudaram, o estudar ele não é só ler é você ir a fundo, é você aprender, né, tomar parte
daquele conhecimento e infelizmente estamos falando de Pedagogia, de Licenciatura em
Pedagogia, estamos formando professores, orientadores, coordenadores, não podemos, assim,
pensar que basta só ler, não, são os profissionais de educação que são o exemplo, espelhos
para os alunos, que tem que dar o exemplo no estudo, tem que reservar um tempo, isso eu
vivencio, eles não têm aquela dedicação, aquele compromisso, talvez eles cobram lá fora no
emprego deles, entendeu? É um ponto também negativo da EAD em achar que tudo é mais
fácil porque o professor não tá alí todos os dias, se segunda a sexta alí cobrando, entendeu,
esse é o ponto.
Ent: Ok, teria mais alguma coisa que você queria acrescentar que não foi falado?
T4: não
Ent: não? Eu te agradeço muito.

Entrevista 5
Ent: Vamos lá, então. É, pra você o que é ser tutor?
T5: inicialmente você acredita que você vai atuar como outros docentes de um curso
presencial, de uma unidade diferente, mas você tem as funções, mas você não é considerado
um docente na realidade, então fica confuso até para quem é tutor saber o que é ser tutor,
deveria ser um docente mas que não nos sentimos como tal, não pelas funções, mas pela
remuneração em si.
Ent: então você, como já disse, considera que a tutoria é uma ação docente?
T5: eu considero, até por tudo que se realiza, né, pela formação que você passa aos, aos
educandos, né, a educação que você passa, da parte do conteúdo mesmo, de prática, de tudo,
né, e apesar, como eu falei, né, consideramos uma ação docente apesar de não ter uma classe,
né, que seja definida o que é um tutor, né.
Ent: Ok, e quais seriam, na sua opinião, as principais diferenças do docente do presencial do
docente a distância?
T5: Bom, nós que trabalhamos a distância, nós estamos mais presentes na vida do educando
porque, porque a partir do momento que ele pode a qualquer momento estar alí botando a sua
dúvida, ou mesmo por outro veículo sem ser, não só um e-mail, na seção de tutoria, facebook,
até as redes sociais, você tem mais contato com seu aluno do que um professor presencial
porque o presencial, ele vai alí, dá a sua aula, o aluno tá alí presente e no outro dia eles não se
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encontrarão de novo, né. E nós não, nós estamos alí presente o tempo todo, respondendo as
questões e auxiliando na formação dele, né, na construção do conhecimento.
Ent: ok. Aqui no CEDERJ, você sabe que quando uma disciplina, no trabalho de uma
disciplina, várias pessoas participam, né, é o professor coordenador, tutor a distância, tutor
presencial, é, eu queria saber na disciplina que você atua, como acontece essa relação entre
esses profissionais tanto na questão das funções, na divisão dessas funções e a comunicação
em relação à disciplina, troca de informações sobre a disciplina. Como é a dinâmica dessa
equipe?
T5: na minha equipe a coordenadora desde que formou, no início nós tínhamos tutores
presencias mas atualmente a nossa disciplina é totalmente online, tirando a realização das
APs, que são provas presenciais. Fora essas avaliações, o nosso contato é totalmente online
então não tem mais tutor presencial, os que tinham antes passaram para a tutoria a distância e
nós, desde o começo da equipe, ela formou um grupo, uma lista, né, por e-mail, no servidor e
nós nos comunicamos por alí o tempo inteiro e em reuniões, mas tudo online, né, ou em chats
ou por skipe, então é tudo online e nós temos uma lista de discussão que o tempo todo alí nós
tiramos dúvidas, nos comunicamos com os coordenadores, coordenadores de curso, de polo,
tudo por essa lista, tudo alí.
Ent: Ok, e quais os aspectos que você considera positivos no seu trabalho como tutora?
T5: Então, eu gosto da tutoria a distância porque você tem , como eu falei antes, uma
proximidade com seu aluno apesar da distância, apesar de você não estar fisicamente, você
está próximo ao seu aluno sempre que ele precisa e pela interação e pela intimidade que
ocorre devido às trocas que são muito maiores, que como não estamos fisicamente juntos
precisamos desse contato mais próximo, apesar de distante, para poder compartilhar os nossos
saberes, os nossos conhecimentos, então eu acho essa parte muito positiva.
Ent: e os negativos? Se tiver alguma sugestão também...
T5: a principal negativa é como eu falei no início, não ter uma classe, você, o tutor não ser
considerado como um docente, né, e a outra parte negativa é a questão da remuneração, né,
porque você atua numa graduação a distância, você atua num nível superior e você não tem o
retorno financeiro, a remuneração. Então é isso, né, enquanto os outros presenciais têm.
Ent: mais alguma coisa que você queira acrescentar?
T5: não, não
Ent: muito obrigada, tá!

Entrevista 6

Ent: Bom, vamos lá, na sua opinião o que é ser tutor?
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T6: é aquele que dá o apoio ao aluno, nos cursos a distância.
Ent: e você considera a tutoria uma ação docente?
T6: sim, considero, desde o momento que se dá apoio ao aluno é uma ação docente.
Ent: e quais seriam, na sua opinião, as principais diferenças entre a docência a distância e a
docência presencial?
T6: a presencial é que nós temos contato todo dia com o aluno e a distância, é, o nosso contato
é mais virtual.
Ent: Ok, é, no CEDERJ, pro processo de desenvolvimento de cada disciplina, existe uma
equipe de profissionais envolvidos, é, o professor coordenador, o tutor presencial, o tutor a
distância. No caso da sua disciplina, que você atua, como é que acontece a relação entre esses
profissionais, na divisão de tarefas, na questão da informação, das informações. Como é que
acontece?
T6: as informações são mais por e-mail e os contatos, os contatos físicos presenciais são
poucos e isso aí eu vejo , na minha opinião, sinceramente, uma grande dificuldade pra que o
nosso trabalho engrene, a gente acaba fazendo , é, tomando algumas atitudes, tendo algumas
autonomias não sabendo se tá certo ou tá errado.
Ent: ok, e quais aspectos que você considera positivos na atuação de tutor?
T6: positivo? Eu, o contato, né, direto na plataforma, enriquecendo até seu saber, é um
contato positivo que eu vejo, da disciplina e até mesmo do tutor.
Ent: e o negativo?
T6: negativo (risos) é o nosso salário, né, nosso salário é um ponto negativo que realmente
não é dado o valor suficiente ao nosso cargo.
Ent: mais alguma coisa?
T6: não, só isso mesmo.
Ent: obrigada, tá!

Entrevista 7

Ent: é, na sua opinião o que é ser tutor?
T7: é tentar, você ajudar, né, os alunos, porque na verdade, eles precisam ter autonomia e
muitas vezes eles até confundem que você tem que dar aula, essa coisa toda, mas na verdade
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você só é um facilitador, no caso da minha disciplina realmente você é muito mais um
facilitador do que um conteudista, vamos dizer assim, né.
Ent: e você considera que a tutoria é uma ação docente?
T7: sim, dependendo do momento e da disciplina claro que sim. Lógico.
Ent: e quais seriam, na sua opinião, as principais diferenças entre a docência presencial e a
docência a distância?
T7: quer dizer, na verdade a docência, tanto a presencial como a distância, o ideal é que o
aluno tenha até lido alguma coisa, já tenha uma noção do conteúdo, só que normalmente a
gente conhece bem o aluno e aí mesmo a tutoria, porque a tutoria a distância ela, ela prevê
que, ela imagina que o aluno tenha lido todo o material, todo o conteúdo e que venha aqui só
sanar algumas dúvidas, então esse, e aí o que acontece, na tutoria a distância presume-se que o
aluno já saiba aquele conteúdo e que ele tenha algumas dúvidas e aí ele vem ao polo ou à
escola, ou a instituição que for para sanar as dúvidas. Já o presencial é o aluno tem a aula, e a
pertir da aula é que normalmente ele vais depois estudar e se tiver dúvida ele vai retornar à
aula presencial, então, assim, na verdade, a tutoria a distância o aluno que ser muito mais
consciente do que ele tá ali fazendo e ele tem que administrar o tempo, ter uma grande
disciplina pra ele poder tá dando conta do conteúdo porque é ele e ele, e ele se dirige ao tutor
apenas no momento real de dúvida, né, então é, o aluno tem que ser, imagino assim, eu
sempre digo que ele tem que , ele tem que ter muito mais autonomia porque você, na aula
presencial, você tá alí, o professor dá aula, ele passa pra você o conteúdo e é um veículo, né,
de tá passando esse conteúdo já o tutor a distância não, ele vai tá ali apenas com o intuito de
tirar dúvidas porque você tem que ter estudado o conteúdo.
Ent: Aqui no CEDERJ, você sabe que no trabalho de uma disciplina, várias pessoas
participam, né, é o coordenador de disciplina, tutor a distância, tutor presencial, é, eu queria
saber na disciplina que você atua, como acontece essa relação entre esses profissionais tanto
na questão das funções, na divisão dessas funções e a comunicação em relação à disciplina,
troca de informações sobre a disciplina. Como é a dinâmica dessa equipe?
T7: a minha disciplina na verdade, assim, o tutor a distância e o tutor presencial é que
realmente , é, tomam frente de tudo e só numa última, é, situação, assim, tipo, tem que bater,
tá me faltando as palavras, você tem que decidir alguma coisa é que você vai recorrer ao
coordenador porque na verdade a gente tem autonomia até certo ponto e só num caso extremo
é que a gente solicita o aval do coordenador, então, assim, o pé de boi mesmo, quem rala,
quem faz tudo , quem decide, e tem que tomar bolacha também que vem do aluno, que tem
que ouvir as reclamações, somos nós tutores, tanto a distância como presencial e aí a gente é
que fica, é, alí, é , tentando sanar tudo e o coordenador é apenas um pano de fundo, né, no
momento e realmente quando a coisa ferve é que você recorre a ele.
Ent: e quais seriam, pra você, os pontos positivos na sua atuação como tutora?
T7: no caso da minha disciplina eu sou, assim, muito facilitadora em relação a parte de
documentos, na parte, é, de resolver, é, algumas questões e no conteúdo, é, muitas vezes os
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alunos, como eles, muitos são muito crus, nunca atuaram na educação e têm muitas dúvidas,
eu dou muitas deixas e aí eu tenho dado uma orientada no que é que eles vão fazer.
Ent: e quais são os pontos negativos do seu trabalho de tutora?
T7: é, eu acabo de alguma forma assumindo erros que não me cabem, né, porque na verdade a
parte burocrática interfere muitíssimo no meu trabalho direto ou indiretamente. Eu lido com
isso e , assim, é o alicerce da minha disciplina basicamente e muitas vezes eu me deparo, eu e
os alunos, com problemas que não são da minha alçada, então eu não posso resolver, mas
como sou eu que estou alí de frente com os alunos, eu tenho que tentar viabilizar, muitas
vezes não é possível por questões burocráticas ou porque uma CRE impaca com alguma
questão, então não cabe apenas a mim o bom desenvolvimento da disciplina, encaminhar os
alunos, muitas vezes eu sou muito prejudicada por causa de outras questões burocráticas.Ent:
ok, mais alguma coisa que você gostaria de colocar que não foi perguntado?
T7: não, não.
Ent: então muito obrigada. Te agradeço muito.

Entrevista 8

Ent: na sua opinião o que é ser tutor?
T8: o tutor é um profissional da educação que intermedia o processo de ensino-aprendizagem,
ele dinamiza a parte teórica que foi desenvolvida pelo coordenador da disciplina, ou o
conteudista da disciplina.
Ent: você considera a tutoria uma ação docente?
T8: totalmente, se fosse dividir a função da docência entre a fase de planejamento, de
elaboração de programas de disciplina e a docência como uma interação professor e aluno eu
diria até que o tutor é mais docente que o docente um, que eu me referi. Ele é o docente.
Ent: quais seriam, na sua opinião, as principais diferenças entre a docência presencial e a
docência a distância?
T8: bem, na docência presencial o professor acumula a parte, digamos assim, acadêmica que é
o planejamento e a parte de interação com o aluno. E na educação a distância, existe uma
divisão, existe o coordenador da disciplina ou o conteudista, que planeja a ação docente e
aquele que exerce, na prática, a docência. Que no presencial fica tudo englobado, o professor
planeja, digamos assim, dinamiza a aula, o ensino-aprendizagem. Já na modalidade a
distância não, existe uma divisão de atores.
Ent: É, no CEDERJ, para o desenvolvimento e andamento de uma disciplina, existem vários
profissionais envolvidos, o coordenador, é, o tutor presencial, o tutor a distância. E na
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disciplina que você trabalha, como é que acontece essa relação no aspecto da divisão de
funções e na questão da comunicação, das informações da disciplina? Como é que é a
dinâmica?
T8: olha, acontece exatamente como tem que acontecer, a minha coordenadora ela assume os
papéis e obrigações do coordenador de disciplina, eu como tutora a distância desenvolvo as
minhas ações e a tutoria presencial as suas. Tudo muito planejado, muito bem dividido e
dentro de cada perfil, tá, de profissional não há, digamos assim, intercâmbio ou transferência,
isso não acontece.
Ent: e as informações sobre a disciplina?
T8: elas são muito bem gerenciadas tanto do coordenador da disciplina para os tutores, como
dos tutores para o coordenador da disciplina. A gente se comunica o tempo todo.
Ent: ok,e quais aspectos você considera mais positivos na atuação como tutor?
T8: como tutor?
Ent: é
T8: pessoalmente, pra mim, é a questão da relação com o aluno porque sou uma professora
que tem 42 anos de magistério, tá, então a tutoria tá servindo pra mim, pessoalmente, como
uma transição, aposentada eu já sou há muitos anos, tá, então eu tô fazendo uma transição,
uma passagem, um rito de passagem. Agora a tutoria em si ela é, ela exerce na EAD, é o
principal ator do processo, lógico que considerando, não considerando o aluno, né, que é o
foco do ensino é o aluno, mas do outro lado, coordenador, tutor presencial, tutor a distância,
acho que os tutores eles tem , assim, uma responsabilidade muito grande porque qualquer
professor é quem leva um curso, seja no presencial, seja, ou na modalidade EAD. Por melhor
instituição que você tenha, por melhor, é, plano de ensino, projeto pedagógico, se você não
tiver uma pessoa com capacidade profissional, né, e pessoal, que magistério é uma questão de
, digamos assim, você precisa ter um perfil, né, não basta só a parte da instrução, você tem
que ter uma habilidade muito grande , eu acho que é , digamos assim, o cerne do ensino: é o
tutor.
Ent: e quais os pontos negativos desse trabalho?
T8: negativo? Eu pessoalmente não vejo, no trabalho de tutor nada, eu tenho, assim, alguns
senões quanto à estrutura que desenvolve a modalidade de EAD, tá, por exemplo, o
vencimento, é, eu não acho , porque sou uma professora que tenho mestrado há mais de vinte
anos, eu sou uma tutora que tem um perfil profissional, então eu não ganho de acordo com o
meu perfil embora se exija um perfil. Quando você é avaliado, né, perguntam se você tem
mestrado, se você publicou, então têm em mim uma expectativa de um docente de ensino
superior, de um profissional de ensino superior, não é nenhum professor de nível médio, de
licenciatura, tá, então me exigem um perfil e não me pagam segundo esse perfil, até para os
próprios coordenadores, porque eles na verdade são professores da instituição ou de qualquer
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uma outra , UERJ, a UFRJ, CEFET, então eu acho que isso é reduzir a EAD, é diminuir o
status da educação a distância.
Ent: ok, mais alguma coisa que você queira colocar?
T8: não
Ent: obrigada.

Entrevista 9

Ent: vamos lá então? Na sua opinião, o que é ser tutor?
T9: na minha opinião, ser tutor é ser professor, não tem, não vejo diferença realmente
nenhuma. Ser tutor é ser professor.
Ent: você considera a tutoria uma ação docente?
T9: Considero
Ent: você já respondeu, né? Sob quais aspectos?
T9: considero, eu prefiro até a palavra docente, não sei porque, a docência eu acho que é uma
palavra bonita, é uma boa estudar a morfologia da palavra, mas , é, quais aspectos? A gente
orienta o aluno, direciona, né, mais interessante, que pelo menos na minha disciplina, a gente
orienta a relação da teoria e prática, a gente acompanha o aluno, a gente observa o aluno, mais
engraçado que a gente não tem a presença física do cara, entendeu, mas a gente tem o aluno,
assim, isso é inquestionável. Então, assim, qual aspecto, é na orientação, num
acompanhamento, a gente tem um conteúdo a trabalhar e ontem mesmo eu tava conversando
com uma aluna e ela tava me dizendo “ah, não tá claro no cronograma o que vocês querem”,
eu falei, “olha só, mas o cronograma não é o material didático, o cronograma é uma forma de
organizar para vocês a possibilidade do trabalho de vocês, do estudo de vocês, agora o
material didático, ah, o material didático é o conteúdo então, o que você vai fazer, e tudo que
você encontra no cronograma tá no material didático de uma forma clara, o que a gente espera
de você. Você entendeu qual o objetivo da atividade? Você não vai encontrar isoo no
cronograma, você vai encontrar só a atividade. Então, você quer entender a atividade só lendo
o cronograma? Você leu o material didático? Ah, não?” Ela falou: “mas me disseram que a
minha pergunta não tava clara na tutoria”. “ A pergunta não tá clara na sala de tutoria porque
não tá clara para você”. Então assim, você entendeu? É ou não é uma ação docente? É claro
que é uma ação docente.
Ent: na sua opinião, quais seriam as principais diferenças entre a docência presencial e a
docência a distância?
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T9: o espaço, um é o espaço presencial, que é a sala de aula física e o outro é o espaço, a sala
de aula virtual, pra mim é a única diferença.
Ent: no CEDERJ, para o desenvolvimento e andamento de uma disciplina, existem vários
profissionais envolvidos, o coordenador de disciplina, o tutor presencial e o tutor a distância.
E na disciplina que você trabalha, como é que acontece essa relação no aspecto da divisão de
funções e na questão da comunicação das informações da disciplina? Como é que é a
dinâmica?
T9: a grande vantagem da relação da coordenação que eu tenho é a relação que eu tenho com
a minha coordenadora, a gente se respeita muito socialmente, apesar de não haver um
reconhecimento do tutor com profissional, ela reconhece como professor e isso facilita muito,
então a gente sabe que na sociedade tem um pouco essa, a gente luta o tempo todo contra o
preconceito mas, o que poderia acontecer na nossa relação, você é um mero tutor e eu uma
coordenadora, mas não, ela reconhece que a gente conversa de professor pra professor, isso
facilita muito. Agora, com relação à função, quem leva a disciplina pra frente sou eu (risos)
infelizmente. O mais interessante é o seguinte, obviamente toda decisão que eu, cai muito, seu
senso, há decisões que precisa ter o aval do coordenador. Eu faço, olha, precisamos, temos a
necessidade, digamos, de mudança no cronograma, que sou eu que faço (risos), aí o
coordenador logo pergunta: o que você acha? Então eu falo assim, eu já sei o que eu acho.
Então eu tô tão dentro da disciplina como docente, que eu faço a pergunta sabendo que é isso
que vai ser perguntado e eu respondo. Eu sei onde a gente precisa, o que a gente quer. Não me
sinto diminuída por ser tutora e ele também não se sente superior por ser coordenadora. E ela
sabe, e ela mesmo diz, eu não posso, não há possibilidade de trabalhar se vocês não tiverem
comigo , então isso é bom. Agora, quais são as funções, a disciplina acontece porque a gente
trabalha nela, não tenho dúvida nenhuma disso. Que o bom é que a coordenação não tenha.
Ent: é, para você, quais são os aspectos positivos?
T9: de ser tutor?
Ent: é
T9: ah, eu vou abrir o maior sorriso, não dá pra ver pela gravação, mas , é, eu gosto muito da
educação a distância, eu acho o aspecto positivo é a possibilidade de trabalhar com
municípios diferentes, ah, mas o presencial também, sim, o presencial também, o cara se
muda pra cá, passa um perrengue danado, enfim, ou escolhe entre janta e o almoço, a gente
sabe que acontece, ele tem que escolher e fica longe da família, né, às vezes tem que trancar
porque tem que voltar para a família dele, então, assim, a gente não pode comparar. A
distância lhe proporciona isso, que eu acho que me faz descansar, no sentido, há uma
possibilidade do cara ter um curso superior de qualidade sem ter que passar pelos perrengues
de mudar de cidade e a gente tem que reconhecer que é uma possibilidade, por mais que a
gente saiba, eu lembro quando eu ingressei no trabalho de educação a distância, alguns
colegas me chamaram e falaram você é muito traíra, eu fiz parte do centro acadêmico durante
a faculdade, radical, aquela coisa toda, você foi muito traíra, como assim, você se juntando
com um grupo que a gente sabe que está respondendo medidas, enfim, e cobranças do Banco
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Mundial e pá, pá, pá... Eu falei assim, eu tô realmente, mas há momentos que a gente tem que
avaliar bem qual é a guerra. E você tem que ter estratégias. Eu vou deixar de formar um cara
que não tem condições, eu tive uma aluna, quando eu fui tutora presencial, eu tive uma aluna
que virou e falou assim, comecei a Veiga de Almeida duas vezes e eu não pude concluir
porque não tinha dinheiro para pagar, então, assim, eu tô fazendo Pedagogia porque é um
sonho meu, eu já sou professora do Município, é um sonho meu. E só tá sendo possível
porque a educação a distância chegou, então pra mim, você pode até provar por A+B que, me
mostrar todas as exigências do Banco Mundial e tudo que o Brasil tem respondido, tem se
vendido, sabe, por conta disso, é verdade, concordo, não sou ingênua de dizer que não é, mas
quando eu lembro da minha aluna, pra mim, sinceramente, valeu a pena. Se eu tiver que
passar por tudo e formar cinco Mafaldas, pra mim já valeu a pena. Então eu acho que é bem
positivo.
Ent: então, e os negativos agora?
T9: Os negativos, é, obviamente, vai ser a condição de trabalho, a questão, o quesito
profissionalmente. A gente não tem nenhum reconhecimento, a gente não faz parte de
nenhuma classe profissional, a gente não é reconhecido nem tampouco quando as pessoas me
perguntam o que você faz, eu já nem me apresento mais como tutor, eu sou pesquisadora,
porque não há reconhecimento e essa questão do vínculo, a gente não tem vínculo
empregatício, eu trabalho nisso há bastante tempo, muito tempo mesmo e sei que eu brinco
que eu vou morrer trabalhando, assim, mas foi um prejuízo que eu assumi e vou matar no
peito, encurvada possivelmente quando eu for ficando velhinha, e o computador obviamente
que a gente vai ter tendinite por aí. Mas negativo é o salário, é ridículo, não é salário, é uma
bolsa então, né, eu considero como bolsa de pesquisa, é o tratamento que a instituição nos dá
é desleal, eles são desleais com a gente, até porque é uma grande ingenuidade dizer que o
aluno é o centro do sistema educacional, porque o aluno é o nosso objetivo. Eu acho que a
gente tem o conteúdo, não é, claro. O que faz o sistema no sentido, a construção que a gente
se propõe é dos dois lados, é o sujeito que ensina e o sujeito que aprende, só que os dois
atuam nas duas ações, entendeu o que tô falando? Então, assim, é, eu acho que a falta de
reconhecimento do tutor é uma injustiça porque se ele me disser assim: o aluno é o centro, ele
tem autonomia, isso aí, eu torço para que ele tenha autonomia, mas de certa forma, de certa
forma não, eu contribuo para isso então o que, o centro desse, do que tá acontecendo são os
sujeitos envolvidos e eu me incluo. Então eu me incluo e não é questão de estar sendo
arrogante, de forma nenhuma. Eu penso, eu falo , eu penso , logo eu existo então, e eles
também, só que há, e há, é necessário e eu vejo, até pelos meus colegas, que a gente merece o
reconhecimento pela proposta de trabalho que a gente faz, pela luta que a gente passa e a
gente. E aí falam: você passa pela bolsa, aí eu falo: por que, a bolsa é de 15.000? Não é por
dinheiro, não é por dinheiro, mas é uma mensalidade, eu falei, gente, tem certeza? É claro que
quem não precisa de dinheiro? Se eu não precisasse de dinheiro eu teria sido hippie e teria ido
fazer pulseirinha na praia, não foi o caso, então, assim, eu colhi, eu costumo até brincar, hoje
mesmo eu falei isso com uns amigos meus. Olha, já repensei muito, quando a gente pensa
muito sobre esse negócio de dinheiro é porque a gente tá na maior pindaíba, quando conta
chega, chega. A gente vive num sistema e precisa se manter, né. Eu acho que o ponto negativo
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da tutoria é a falta de reconhecimento da área profissional e financeiro, que é ridículo, eu
poderia falar muito mais sobre isso, a deslealdade na forma de pagamento, um mês paga numa
data, outro mês paga na outra. Isso é muito desleal com o profissional, isso não se faz.
Ent: ficou alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de colocar?
T9: ah, deixa eu pensar. Não, acho que não, eu disse tudo. Quando entrei eu não sabia nada,
nada mesmo, eu trabalhava mesmo aquela coisa de tutoria reativa, que foi o que me foi
orientado, que você aguarda a dúvida do aluno. Eu falei assim, não, peraí, eu não preciso ser
essa tutora, então foi uma ação dolorosa porque você tem que correr atrás, porque a gente que
o CEDERJ foi pioneiro, então ninguém sabia realmente o que tinha que ser feito, mas isso nos
dá uma liberdade também, já que ninguém sabe o que é para fazer. Então o que você faz pode
ser uma possibilidade, então é bem cientista, eu acho, agora, claro que abre muitos equívocos,
mas equívoco faz parte da gente. Então, assim, é prazeroso só que ninguém sabe como
realmente como faz, então na verdade a gente tem construído uma prática que a gente não
sabe como fazer, mas sabe aonde quer chegar. Por isso, principalmente como docente online,
eu sou hoje o que sou por causa da minha atuação como tutora. Mas você pode pensar se eu te
chamar de tutora você fica triste? Não, é o nome que a sociedade me dá, só que internamente
eu me vejo como docente.
Ent: muito obrigada.

Entrevista 10

Ent: na sua opinião, o que é ser tutor?
T10: mediador. O tutor é um mediador. É um professor que não atua no presencial mas a
gente atua como professor, professor que vai mediar esse conhecimento.
Ent: ok, você considera a tutoria ação docente? Sob quais aspectos?
T10: eu acho que a tutoria, pra mim, o educador, o professor ele é um mediador de
conhecimento, é, ele tá alí pra isso, pra fazer essa mediação e é exatamente o que a gente faz
todo o tempo, ou deveria fazer todo o tempo.
Ent: ok, é, na sua opinião quais seriam as principais diferenças entre a docência presencial e a
docência a distância?
T10: bom, o tutor ele, eu acho, que a dedicação do tutor ela tem que ser muito mais elaborada
no seguinte sentido, é, uma coisa é você olhar a minha expressão, é você ouvir minha voz, é
você ver o tom que eu tô falando, a outra coisa é a mensagem que geralmente é em texto,
então esse cuidado que você tem que ter do acolhimento, esse cuidado de como você vai
mediar cada um, porque são pessoas distintas e que a gente não tem um coletivo onde você tá
alí, onde a gente é formado. A grande verdade é que tem que ser assim, né. Então, esse outro
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aspecto, quer dizer, nesse aspecto eu penso que é muito mais difícil, muito mais difícil, você
estar trabalhando com educação a distância do que com educação presencial.
Ent: no CEDERJ, para o desenvolvimento e andamento de uma disciplina, existem vários
profissionais envolvidos, o coordenador de disciplina, o tutor presencial e o tutor a distância.
E na disciplina que você trabalha, como é que acontece essa relação no aspecto da divisão de
funções e na questão da comunicação das informações da disciplina? Como é que é a
dinâmica?
T10: olha, a troca de informação, como é uma equipe que trabalha há algum tempo junta, é , a
troca de informação é excelente, assim, a gente consegue ter uma capacitação periódica, a
gente discute todas as questões, alguém traz alguma coisa, isso é legal, isso eu não posso
questionar, agora, a gente teve umas divisões, as coordenações mudaram, né, e, diante disso,
eu vejo sinceramente uma coordenação completamente despreparada, não sabe o que é
educação a distância, conhece a disciplina, agora educação a distância não.
Ent: Ok, quais os aspectos que você considera positivos na sua atuação como tutora?
T10: Bom, a minha atuação como tutora não se limita ao CEDERJ, né, eu já atuei em outras
áreas, empresas. Eu acho que, é, ampliar os meus conhecimentos, né, com os meus alunos foi
fantástico. Eu acho que eu cresci absurdamente depois que eu falei, assim, agora vou trabalhar
com EAD. E eu acho que foi um crescimento profissional muito grande e que levei pro
presencial.
Ent: e os negativos?
T10: os negativos, que a gente tava falando agora pouco, muitas vezes eu me sinto a auxiliar
da estagiária, né, é como se a gente, nós não tivéssemos o menor valor, as pessoas torcem o
nariz, você é tutor? Ah, você é tutor? Ah tá, né. Então, assim, você é uma porcaria, né, você tá
alí porque não tem mais nada pra fazer, só conseguiu aquilo e não é, né. Você se formando em
mestre, você pode ampliar nossos horizontes sim. Agora, eu não gostaria, é, nem com
doutorado, me afastar da educação a distância, de jeito nenhum, porque eu gosto e gosto do
que eu faço.
Ent: ok, alguma coisa que eu não perguntei?
T10: você falou dos aspectos negativos, né, tem essa questão do suporte que a gente tem, né, a
própria capacitação que não é oferecida pela coordenação, na disciplina, né, muitas vezes eu
me sinto, eu trabalhei em outros lugares onde isso era sempre, mesmo, muito. E eu não sinto
isso no CEDERJ, quer dizer, e eu tenho muito tempo de CEDERJ, ou seja, não é um período,
isso já acontece há muito tempo.
Ent: ok, mais alguma coisa que eu não tenha perguntado que você queira colocar?
T10: hum, não sei, peraí, eu tô tentando me lembrar, desliga aí, eu vou pensar, deixa eu ver o
que a gente pode colocar aí que eu acho importante, eu acho que isso aí vai ficar registrado,
eu tô pensando que, assim, eu tenho um gás muito grande na educação a distância. Quando eu
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comecei a trabalhar com educação a distância no interior e eu vi, assim, a forma democrática
verdadeira do que é a educação a distância. E alí eu comecei até a valorizar. Eu não sabia bem
o que era quando eu fui, não conhecia bem, né. E comecei a dar um valor, eu vi pessoas que
hoje eu encontro, que estão aí fazendo pós-graduação, empolgadíssimas, que conseguem ser
profissionais, que estão trabalhando na função, depois de ter concluído o curso, né, a
licenciatura e terminaram e não conseguiriam terminar porque moravam há duas horas, né, do
polo. Se fosse uma universidade então seria mais longe, então isso foi uma das coisas, assim,
essa coisa de eu perceber de uma forma ou de outra que tinha uma abrangência enorme de
pessoas que poderiam estar alí, pessoas que trabalhavam, que não tinham tempo, pessoas que
moravam longe, quando eu comecei eram só professores, né, no vestibular de Pedagogia,
eram só professores e foi uma das coisas que me encantou. Eu trabalhava como tutora no
presencial e depois eu comecei a trabalhar só a distância que aí eu me encantei mais ainda
quando eu fui trabalhar com grandes equipes, aí foi fantástico e trouxe muito isso pro
CEDERJ. Acho que eu aprendi tá, em termos de plataforma e tal não foi aqui, não foi aqui,
não foi.
Ent: ok, muito obrigada.

Entrevista 11

Ent: bom, na sua opinião, o que é ser tutor?
T11: é algo que até hoje eu não entendi, eu acho que hora você é professor mas você não pode
ser professor, você tem que intermediar a relação do aluno com o conhecimento, com outros
colegas e você assume a função de tutor mas no fundo você acaba até sendo o professor
mesmo, meio que desqualifica você como professor, você arrumou um outro nome pra essa
função que engloba tudo, dependendo do local aonde você trabalha, tem coisas que são até
função de coordenação, outros pontos do processo acaba caindo na mão do tutor.
Ent: então você considera que a tutoria é uma ação docente?
T11: sim, porque você tá lidando com o aluno, você lida com a construção do conhecimento,
construção do conhecimento coletivo, é, lida com problemas dos alunos em si. A única coisa é
que você não tem , muitas vezes, o olho no olho, porque pode não envolver vídeo, mas a
relação não tá muito distante disso, no que você tem no presencial pro que você tem a
distância, você tem os mesmos, dificuldades semelhantes, muda o meio.
Ent: e quais seriam, na sua opinião, as principais diferenças entre a docência presencial e a
docência a distância?
T11: que eu acho que no presencial você tem mais autonomia. Eu acho uma coisa que na
distância tá complicado, porque na distância você pega o conteúdo pronto, material já te dão,
enquanto que no presencial, você dentro da tua sala de aula, você pode inventar, você pode
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criar. Pelo menos em todas as tutorias que eu fiz você tem o modelo pronto, as atividades
prontas, o máximo que você pode fazer é inserir um ou outro material e levar a discussão para
o fórum, ou uma outra coisa, mas a atividade você não pode alterar mediante o perfil da
turma, você não tem a autonomia das escolhas com o perfil do teu aluno.
Ent: é, ok, no CEDERJ, para o desenvolvimento e andamento de cada disciplina, existe uma
equipe de profissionais envolvidos, né, é professor coordenador, tutor presencial, tutor a
distância entre outros. No caso da disciplina em que você atua, como acontece a relação entre
esses profissionais, considerando dois aspectos: a distribuição das funções nessa equipe e a
troca de informações sobre a disciplina?
T11: tá, como funções tá bem definido, o tutor corrige a prova presencial e manda a nota pro
coordenador, que faz o lançamento, nessas duas coordenações que eu tenho agora, eles
elaboram a prova, pedem até pra gente dar uma olhada, vê o que que achou, mas não tem
nenhuma pressão encima disso, são ele, eles pedem muito pra você mandar o que você acharia
de respostas pras questões que eles criaram, eu não entendi isso até hoje porque quando você
elabora uma questão, você pensa a resposta e não você pede pra uma outra pessoa ler a prova
e te mandar as prováveis respostas, não entendo isso, também não tô aqui, não vou questionar
isso. Então a função do tutor tá bem definida, corrigir e resolver problemas da plataforma e
intermediar essa relação do aluno com o coordenador quando tem problemas de nota, esse
tipo de coisa, dar sugestão de bibliografia até pode, mas eu não vejo isso acontecer muito e
em matéria de informação, eu recebo do coordenador o que ele achou, o que ele acha que vai
fazer, dalí eu decido, eu vejo o que que ele fez, dou alguma opinião se achar que precisa,
senão também não tem pressão para dar essa opinião e com as outras tutoras a distância a
gente tem mais a comunicação de quem pega o que, quem olha qual prova, se alguma tá com
algum problema pede pra acionar o outro, mas cada um sabe que tem a sua época para entrar
na plataforma e responder naquela semana os alunos, quando tem um ou outro problema que
seja mais forte, do coletivo dos alunos que uma manda e-mail para a outra, só assim.
Ent: ok, quais os aspectos que você considera positivos na sua função de tutor?
T11: De tutor? Poder ter aluno onde eu jamais imaginaria, tipo, eu já tive aluno no Acre, que
eu fui no mapa procurar aonde era a cidade. Isso é legal, você lida com pessoas diferentes,
com realidades diferentes, dificuldades diferentes, mas no fundo alunos são parecidos, os
problemas são todos meio parecidos e tal. Isso é interessante, a possibilidade de você estudar
porque prá tutoriar você tem que estudar antes. Então você acaba se obrigando a ler, toda
semana quando você tem uma tutoria proativa você tem que tá lendo, toda semana que você
vai abrir o fórum. Quando é uma tutoria mais passiva aí cai na mesmice que é muito o
problema do CEDERJ, você não tem o estímulo ao tutor, estudar cada vez mais. Você tem
aquele material fixo no começo do semestre e vai tocar com aquilo, numa proativa toda
semana há a obrigatoriedade de pelo menos dar uma lida, uma estudada. E poder trabalhar de
casa e poder fazer o teu horário. Por outro lado você trabalha, às vezes, mais que o presencial
porque você tem que estar presente todos os dias, em determinadas situações de tutoria, que é
desgastante, mas você pode trabalhar em qualquer lugar, você trabalha com o telefone, dá o
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teu jeito e isso eu acho um aspecto legal, você concatenar e fazer até mais tutorias, pena que
não dá pra juntar com mais bolsas, por aí vai. E os negativos?
Ent: é, agora os negativos.
T11: depois do positivo sempre tem o negativo (risos), é, negativo, é você ser bolsista, você
não ter vínculo empregatício, você não ter garantias de que você vai adiante dentro daquele
projeto, você dá uma disciplina hoje e não sabe se semana que vem vão te chamar pra outra
disciplina, isso é complicado, é, você ser uma coisa meio solitária porque você não tem essa
coisa do grupo em si e em pelo menos, em todas as disciplinas que eu tive é, olha, você já
sabe mais ou menos o que tem que fazer, é isso aqui, a falta de autonomia também é um
problema, de você não poder trabalhar encima da turma, você tá restrito aos prazos que vêm
encima quando, às vezes, você tem necessidade de expandir, de adequar até a realidade
daquela turma, as condições, eu já tive problemas com o Maranhão de uma chuva torrencial
ninguém conseguia mandar trabalho e foi uma confusão pra poder estender o prazo, então
quer dizer, isso tudo te cansa, é, e assim, quantidade de alunos, tem tutorias que são uma
aberração, você tem que corrigir duzentas, trezentas provas, você tem duzentos alunos que
podem postar na plataforma, isso tinha que ser mais bem dividido, vinte e cinco eu já acho,
assim, a marca excelente, mas não é assim que funciona, depende da tutoria, depende do lugar
onde você trabalha e o pagamento, porque bolsa no Brasil é uma falácia, como é que funciona
em instituições particulares porque eu sempre trabalhei com as públicas, então eu já sabia
quanto vinha, quais as restrições, quais problemas que eu ia ter, foi opção, ou, a falta de
opção.
Ent: tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado que você queira colocar?
T11: eu acho que faltava ter uma legislação séria pra tutor, né, que desse permissão sim de
você ter mais de uma tutoria, ser só tutor e não você ser tutor quando você chega em casa ou
você ser tutor enquanto você tá esperando algum trabalho, entra no computador faz a tutoria
pra turma. O tutor ser uma função, não ser um complemento. E ele vai continuar sendo um
complemento enquanto a gente não ganhar como tal, né, e no caso que eu já ouvi falar que
instituições privadas muitas vezes confunde a função de tutor com aquele administrativo que
resolve problema para o aluno, entendeu? Então criar, assim, o que é o tutor? Ninguém
responde. Cada um faz, inventa seu tutor, inventa e cria os impedimentos de que tem que ser
licenciado, tem que ser da disciplina, não tem que ser, então quem é o tutor? Quem esse perfil,
isso aí você não tem definido, né, uma institucionalização de ser tutor, é, isso você não tem,
você tem várias pessoas que trabalham como tutor, tutor é função, não é profissão.
Ent: muito obrigada.

