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RESUMO

Este trabalho é parte de estudo realizado durante pesquisa de doutorado que teve como intuito identificar as dimensões da tutoria - perfil, 
formação e prática - em universidades federais mineiras que possuem Centros de Educação a Distância. A pesquisa foi desenvolvida junto aos 
atores de licenciaturas de universidades federais mineiras vinculadas ao sistema UAB, com o propósito de conhecer algumas dimensões do perfil, 
dos processos formativos e da prática pedagógica relacionados aos tutores da EaD. Como suporte histórico, identificamos informações sobre a 
regulamentação e regulação da educação a distância no Brasil, desde a sua implementação na década de 1970, até os Decretos vigentes, bem 
como sobre a Secretaria responsável pela modalidade de educação no País. Autores como Bernadete Gatti, Maria Luiza Belloni, Daniel Mill e 
Adriana Rocha Bruno compõem o referencial teórico do trabalho, uma vez que tratam das especificidades da EaD e, consequentemente, do papel 
inédito delegado aos seus atores, por conta das especificidades do processo educativo relacionado a essa modalidade de ensino.  Eloiza da Silva 
Gomes de Oliveira e Lázaro Santos, assim como Edinéia Aparecida Blum, também trazem importantes contribuições a esta pesquisa, com a 
discussão sobre a importância da formação dos que atuam na educação a distância, devido ao surgimento de uma nova cultura educacional, na 
qual uma nova prática pedagógica passa a ser estruturada, não bastando a transposição da prática pedagógica do ensino presencial para o que o 
ocorre virtualmente. O trabalho se desenvolveu tendo por base o estudo bibliográfico, a análise documental e a pesquisa de campo realizada com 
tutores, coordenadores de curso, professores, coordenadores de tutoria e alunos. As respostas obtidas foram analisadas à luz do que o referencial 
teórico apresenta sobre outras pesquisas realizadas, bem como o que é definido pelos documentos oficiais sobre as dimensões da tutoria. Há uma 
realidade, apresentada pelos pesquisados, diversa do que identificamos por meio de nossa prática e pelo levantamento bibliográfico que 
realizamos sobre o tema. No entanto, quando a tutoria começou a revelar os problemas enfrentados na prática – que imaginávamos ser, a 
princípio, a carência de formação –, começamos a identificar algumas lacunas que dificultavam essa prática: precária participação do professor da 
disciplina no dia a dia do curso; ausência de momentos com o professor para discussão teórica e de questões práticas do curso; centralização da 
elaboração de material didático na figura do professor; inexistência de estabelecimento de critérios de avaliação, por parte do professor, das 
atividades da disciplina; ausência de orientações para realização dos relatórios de notas, de participações dos alunos; critérios de avaliação das 
atividades da disciplina elaborados somente pelo professor; ausência de acompanhamento por parte do professor da disciplina na plataforma e 
falta de participação da tutoria na elaboração das atividades avaliativas. Os problemas apontados pelos tutores estão mais voltados à prática do 
professor do que à da própria tutoria, evidenciando-se dois extremos: ora o professor atua sozinho, excluindo a tutoria do processo; ora a tutoria 
é responsável, solitariamente, por algumas ações. Isso vai ao encontro do que verificamos ser atribuição da tutoria, ou seja, corrobora com as 
respostas dos tutores sobre como realizam as funções: ora as realizam sozinhos, ora não as realizam.
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