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Resumo: Este trabalho é o resultado prelimi-
nar da pesquisa “Linguagem e construção colabo-
rativa em Educação a Distância”, desenvolvida na 
Universidade Federal do Pará (UFPA). Parte-se da 
hipótese de que a tutoria em Educação a Distância 
(EaD), no Ensino Superior, é uma atividade peda-
gógica para a qual exigem-se habilidades e com-
petências específicas para o resultado favorável 
de uma proposta nessa área. Assim, o estudo foi 
motivado pela demanda de conhecimento sobre as 
variáveis da atividade tutorial no contexto da Edu-
cação a Distância, e uma das formas de mapeá-las 
é possibilitar que os próprios tutores as caracte-
rizem. A investigação partiu de um questionário 
aplicado a tutores do curso de Licenciatura em Le-
tras a distância, da UFPA. A pesquisa tem como 
objetivo contribuir para o debate sobre a tutoria 
em EaD, com o propósito de levantar os requisi-
tos e as necessidades profissionais para a docência 
nessa modalidade, a partir da perspectiva dos tuto-
res, contribuindo dessa forma para a melhoria do 
curso. Neste trabalho, dialogo com autores como 
Vygotsky (1934/2007; 1934/2008); Salmon (2002); 
Garrison e Anderson (2003); Moran (2003); Moo-
re e Kearsley (2007); Masetto (2009); Coll, Mone-
reo et al. (2010); Morgado (2003); Mill (2014), en-
tre outros. Concluo que é importante aprofundar o 
conhecimento sobre o desempenho dos tutores em 
cursos superiores na modalidade a distância, em 
face dos desafios dessa modalidade de ensino e de 
uma sociedade em constante mudança.

Palavras-chave: Educação a distância. Do-
cência em Curso Superior. Tutoria. Mediação. 
Prática pedagógica.

Abstract: This work is the preliminary result 
of the study “Language and collaborative con- 
struction in distance education”, developed at the 
Federal University of Pará (UFPA). It starts with 
the hypothesis that tutoring in distance education 
(DE) is an educational activity for which demand 
is specific skills and expertise to the favorable  
outcome of a proposal in this area. The investi-
gation was motivated by the required knowledge 
about the variables of the tutorial activity in the 
context of distance education. A way to map such 
variables is to enable tutors characterize them. 
The investigation started with the application of 
a questionnaire to the tutors of the Portuguese 
distance course of UFPA. The research aims to 
contribute to the debate on tutoring in distan-
ce education, in order to raise the requirements 
and professional needs for teaching in this mo-
dality, from the perspective of the tutors, thus 
contributing to the improvement of the course. 
Theoretically underlie this paper the works of au-
thors such as Vygotsky (1934/2007; 1934/2008); 
Salmon (2002); Garrison and Anderson (2003); 
Moran (2003); Moore and Kearsley (2007); Ma-
setto (2009); Coll Monereo et al. (2010); Morgado 
(2003); Mill (2014), among others. In conclusion, 
it is important to deepen knowledge about the 
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performance of tutors in distance higher educa-
tion, in the face of the challenges of this type of 
education and an ever-changing society.

Keywords: Distance education. Teaching in 
higher education. Tutoring. Mediation. Pedago-
gical practice.

Introdução

Neste artigo, proponho uma reflexão sobre 
a prática docente em Educação a Distância 
(EaD), na perspectiva do tutor em seu trabalho 
presencial e a distância, a partir de questões le-
vantadas em minha tese de doutoramento em 
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, 
realizada na Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (2012), em que investigo a me-
diação docente em fóruns virtuais de apoio à 
aprendizagem; e a partir da pesquisa “Lingua-
gem e Construção Colaborativa em Educação 
a Distância”, que desenvolvo na Universidade 
Federal do Pará (UFPA).

A ampliação da oferta de cursos na modalidade 
a distância em instituições de Ensino Superior, pú-
blicas e privadas, exige a adoção de dinâmicas par-
ticulares dessa modalidade de ensino, diferentes 
dos modelos tradicionais de ensino presencial. No 
Brasil, a expansão da EaD foi vertiginosa. Segundo 
dados do Censo da Educação Superior do Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep/2013), já são mais de 1,2 mil 
cursos a distância no Brasil, que equivalem a uma 
participação superior a 15% nas matrículas de gra-
duação. Em 2003, havia 52 cursos e 50 mil matrí-
culas, 1,3% do total de inscritos em cursos de gra-
duação. Esse crescimento trouxe muitos desafios 
para a EaD, dentre os quais destaca-se a formação 
do tutor para atuar nessa modalidade de ensino. 

A Educação a Distância rompeu a relação face 
a face entre alunos e professores, com novos am-
bientes que transcendem as salas de aula conven-
cionais, exigindo dos professores que nela atuam 
adequação aos desafios e às perspectivas desse 

cenário. Mallmann (2008, p. 22) ressalta que, no 
ensino-aprendizagem a distância, os modos de 
saber, ser, querer, poder e fazer transformam-se 
pela cooperação, interação, autonomia, proble-
matização e investigação, necessários ao movi-
mento docente que se intensifica nas interações 
em equipes.

Para a maioria dos educadores, um dos gran-
des desafios da EaD está na pouca ou nenhuma 
experiência em ensino a distância para pautar seu 
comportamento como mediador, incentivador e 
orientador nos diversos ambientes educacionais. 
Segundo Moran (2003, p. 44), “estamos aprenden-
do a desenvolver propostas pedagógicas diferentes 
para situações de aprendizagem diferentes”.

Com a invasão irreversível da informatização 
na nossa vida cotidiana, ampliaram-se as possi-
bilidades das práticas discursivas e, assim, como 
bem destaca Dias (2010, p. 233), tornou-se im-
perativo o estudo do impacto das tecnologias de 
informação na criação de novos ambientes edu-
cacionais e no desenvolvimento de novas práticas 
de aprendizagem.

Diferentemente da adaptação informal às 
novas tecnologias, na educação exige-se muita 
preparação dos profissionais para utilização ade-
quada das diversas ferramentas em sua prática 
cotidiana. Nesse sentido, Moran (2003, p. 41) 
reforça: “Com a educação on-line os papéis do 
professor se multiplicam, diferenciam-se e com-
plementam-se, exigindo uma grande capacidade 
de adaptação e criatividade diante de novas situa-
ções, propostas e atividades”.

A difusão de cursos a distância no Brasil e a 
incorporação da internet como suporte para a 
Educação a Distância configuraram novas for-
mas de ensino-aprendizagem, fazendo surgir 
um novo ator - o tutor - com perfil, habilidades e 
competências específicos para atuar no processo 
de construção do conhecimento do aluno. 

Segundo Ribeiro, Oliveira e Mill (2014, p. 87), 
os tutores são peças imprescindíveis de apoio 
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ao professor, frente ao grande número de alu-
nos atendidos, à sofisticação das tecnologias de 
informação e comunicação e ao volume de co-
nhecimento científico que deve ser dominado. É 
inquestionável que, para a aprendizagem ser al-
cançada, a mediação pedagógica exige do tutor, 
além do domínio teórico sobre o conteúdo pro-
gramático a ser ensinado, a apropriação do co-
nhecimento sobre o modelo de EaD.

Coll, Monereo et al. (2010, p. 30) destacam 
que os cenários educacionais são constituídos 
por um conjunto de variáveis que os definem e 
que se modificam com a entrada em cena das no-
vas tecnologias, interferindo nos papéis de alunos 
e professores, nas possibilidades e modalidades 
de interação, nas coordenadas espaço-temporais 
e nos acessos aos recursos.

Assim, este estudo foi motivado pela demanda 
de conhecimento sobre o trabalho do tutor na EaD, 
cuja atividade pedagógica está desafiada pelas novas 
formas de interação, descortinadas pelos potenciais 
tecnológicos de grande impacto nas transformações 
sociais, econômicas e culturais e, por extensão, para 
o aprendizado e para a ação educacional.

Nesse sentido, concordo com Salmon 
(2002), para quem os padrões e processos de 
interação on-line seguem modelos diferentes 
daqueles da interação face a face. As possibili-
dades de manejo do tempo de interação (assín-
crono/síncrono), do espaço (virtual) e do ritmo 
de participação (personalizado) que caracteri-
zam o ensino a distância podem ter um impac-
to muito relevante na interação e na atividade 
conjunta, de modo que é necessário gerenciar 
esses aspectos de maneira adequada para pro-
mover um correto aprendizado dos alunos. As-
sim, o estudo das condições e competências do 
professor nesse novo contexto constitui uma 
tarefa de especial importância para a nova cul-
tura da aprendizagem.

Para Ribeiro, Mill e Oliveira (2014, p. 49), “um 
dos obstáculos à concepção de cursos de forma-

ção docente para a atuação na EaD é o mapea-
mento ainda deficiente dos saberes e conhecimen-
tos (gerais e particulares) necessários à atuação 
desses profissionais”. Sem dúvida, é indispensável 
investigar as variáveis ainda pouco compreendi-
das da atividade docente no cenário educacional 
da modalidade a distância, e uma das formas de 
mapeá-las é possibilitar que os próprios docentes 
as caracterizem.

Como Moran (2003, p. 49), considero ne-
cessário que se avalie e se avance no conheci-
mento sobre a docência em EaD, para que se 
ampliem propostas pedagógicas mais adequa-
das para cada situação de ensino-aprendiza-
gem. Para isso, é importante mapear o perfil, 
as necessidades, as dificuldades e as satisfa-
ções dos tutores, possibilitando a sua caracte-
rização e a sua apreciação sobre as condições 
de trabalho e seu desempenho na docência em 
EaD. 

Para conduzir a investigação a que me propus, 
busquei dialogar com autores que investigam e 
debatem a temática da tutoria e do tutor em Edu-
cação a Distância. As concepções de tutoria des-
ses autores serão apresentadas na próxima seção.

A tutoria na EaD

A Educação a Distância trouxe para o sis-
tema educacional um modelo predominante-
mente grupal, em que o trabalho se organiza 
de forma colaborativa, por meio do qual expe-
riências são trocadas, dúvidas são esclarecidas 
e resultados são alcançados. As possibilidades 
educacionais abertas com essa modalidade de 
ensino são fantásticas.

Os novos contextos educacionais demandam o 
trabalho específico de diversos profissionais, em 
busca dos melhores recursos para que a apren-
dizagem realmente aconteça. A nova realidade 
impõe que o professor assuma uma nova atitude 
no processo educativo e, dependendo do projeto 
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pedagógico do curso, adquira perfis, funções, 
posturas e competências diferentes. 

Assim, o sucesso do processo de ensino-
-aprendizagem de cursos a distância depende 
em grande parte de como o professor assume 
a função de mediador pedagógico, isto é, como 
desempenhará, frente aos alunos, o papel de 
orientador, de motivador, de incentivador, de fa-
cilitador, de colaborador, em busca do mesmos 
objetivo: a aprendizagem.

Neste trabalho, como Masetto (2009), concebo 
a mediação pedagógica como o comportamento 
docente incentivador ou motivador do aluno, 
com a disposição de ser uma ponte entre este e 
sua aprendizagem – “não uma ponte estática, mas 
uma ponte ‘rolante’ que ativamente colabora para 
que o aprendiz chegue aos seus objetivos” (MA-
SETTO, 2009, p. 145). Nesse sentido, o mediador 
pedagógico é um orientador das atividades do 
aprendiz, um consultor da aprendizagem, aquele 
que trabalha em equipe, junto com o aluno, bus-
cando os mesmos objetivos. 

Em praticamente todas as experiências de 
EaD, o trabalho se organiza de forma interdepen-
dente e coletiva, ao que Mill (2014, p. 29) deno-
mina de polidocência – conjunto articulado de 
trabalhadores que, de forma coletiva e cooperati-
va, realiza atividades de ensino-aprendizagem na 
Educação a Distância.

Dentre os profissionais que realizam ativida-
des pedagógicas em cursos a distância, estão os 
docentes-tutores, para os quais nossa investiga-
ção está voltada neste trabalho.

O tutor em cursos a distância é parceiro do edu-
cando no processo de aprendizagem, sendo o prin-
cipal mediador desta. É ele que promove a interação 
e a participação do aluno em todas as dimensões 
educativas, acolhendo, acompanhando, orientando, 
motivando e avaliando o aprendiz com o propósito 
de garantir o sucesso de sua aprendizagem.

Na definição de Morgado (2003, p. 78),

O tutor não é, pois, um professor no 
sentido tradicional do termo, ou seja, quem 
ministra o ensino, muito embora seja um 
especialista na área de conhecimento dos 
conteúdos. Ele é antes quem faz a mediação 
entre os conteúdos e o estudante através das 
tecnologias, definindo-se o seu papel em 
torno de um diálogo individualizado, com 
a função de estimular, manter o interesse e 
motivar, apoiar, dar feedback, ou seja, faci-
litar e guiar a aprendizagem através da sua 
relação com o estudante.

Para Coll, Monereo et al. (2010, p. 123), o pa-
pel do tutor ou orientador consiste basicamente 
em “acompanhar o processo de aprendizagem 
do aluno, mantendo diferentes graus de envolvi-
mento no processo, cedendo o controle ao aluno 
quando este é capaz de assumi-lo e recuperando 
o papel de guia quando o aluno necessita”.

No que se refere às atribuições do professor, 
Moore e Kearsley (2007, p. 147) apontam diver-
sos fatores que tornam o ensino a distância di-
ferente do ensino presencial tradicional. Entre 
eles, os autores destacam dois desafios funda-
mentais: o primeiro, gerado pela inexperiência 
dos docentes, refere-se à dificuldade em prever 
as reações discentes aos diferentes eventos e 
como lidar com eles; o segundo diz respeito ao 
fato de que a maioria dos professores tem algu-
ma experiência em lidar com os alunos em uma 
sala de aula convencional, porém tem pouca ou 
nenhuma orientação e treinamento formal sobre 
como ensinar usando tecnologia. Consequen-
temente, completam os autores, “os instrutores 
precisam descobrir sozinhos as limitações e o 
potencial da tecnologia e as melhores técnicas 
para comunicação por meio dessa tecnologia” 
(MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 147).

Os autores (MOORE; KEARSLEY, p. 148) 
destacam também que o tutor tem que ser capaz 
de identificar as emoções dos alunos e lidar com 
elas, proporcionando apoio motivacional para 
que estes se envolvam no processo de aprendi-
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zado. Para o sucesso do trabalho docente, é ne-
cessário que o curso ofereça oportunidades para 
envolver os educandos em discussões, críticas e 
na construção do conhecimento.

Na concepção de Mill (2014, p. 37), os tutores 
são docentes da equipe multidisciplinar com fun-
ções que variam do atendimento virtual ao aluno 
(tutor virtual) ao atendimento local (tutor presen-
cial). Esses profissionais acompanham os alunos 
em seus estudos, orientando-os e auxiliando-os em 
suas dificuldades. Na maioria das experiências em 
EaD, os tutores são acompanhados de perto por 
um professor (coordenador ou formador), que os 
orienta durante o desenvolvimento da disciplina.

No curso aqui analisado, cuja descrição será fei-
ta na próxima seção, a função docente é desempe-
nhada por duas categorias de professores: os coor-
denadores de disciplina e os tutores presenciais e a 
distância, sendo os tutores o foco desta investigação.

Contextualização e metodologia

Esta pesquisa foi realizada com tutores de oito 
turmas do curso de Licenciatura em Letras – mo-
dalidade a distância, da Universidade Federal do 
Pará. Seis turmas estão localizadas nos polos dos 
municípios (PA) de Barcarena, D. Elizeu, Parago-
minas, Parauapebas, Redenção e Tucumã; e duas 
turmas no polo de Tailândia (PA).

Os tutores são professores externos ao quadro 
docente permanente da UFPA, com formação em 
Licenciatura em Letras e selecionados a partir de 
um processo composto de análise de currículos, 
prova escrita, prova tecnológica prática e entre-
vista. Nesse processo, não há exigência de forma-
ção nem de experiência anterior em Educação a 
Distância. Esses profissionais são remunerados 
com bolsas UAB/Capes.

A tutoria, concebida no projeto político-
-pedagógico do curso como atividade de apoio 
à aprendizagem dos alunos, com acompanha-
mento de um professor-coordenador de dis-

ciplina, é desenvolvida em duas modalidades: 
presencial e a distância. Na tutoria presencial, 
a interlocução pessoal com os alunos é rea-
lizada semanalmente, aos sábados, nos polos, 
para discussão das atividades curriculares que 
foram propostas para o estudo daquela sema-
na ou para realização das avaliações. Já a tuto-
ria a distância é feita pelos fóruns virtuais na pla-
taforma Moodle, sem horário preestabelecido.

Cada turma do curso analisado foi iniciada 
com 50 alunos; em 2011, nos polos de Barcarena, 
D. Elizeu, Parauapebas, Tailândia e Tucumã e, em 
2013, nos polos de Paragominas, Redenção e Tai-
lândia. Para cada 50 alunos, são designados dois 
tutores presenciais e um tutor a distância. Quan-
do a pesquisa foi realizada, o curso contava com 
23 tutores, sendo 15 presenciais (em Redenção só 
havia 1) e 8 a distância. 

Os dados desta pesquisa foram coletados no 
período compreendido entre os meses de mar-
ço e abril de 2015, por meio de um questioná-
rio enviado diretamente aos e-mails dos tutores, 
contendo 43 questões de múltipla escolha, agru-
padas em 9 seções. Do total de 23 tutores do cur-
so, 21 responderam ao questionário e 2 tutores a 
distância não se manifestaram. Para a análise, as 
respostas foram agrupadas em cinco categorias: 
perfil dos tutores, percepção dos tutores sobre o 
contexto tecnológico do curso, percepção dos tu-
tores sobre os aspectos motivacionais, percepção 
dos tutores sobre a docência em EaD e satisfação 
dos tutores com a docência em EaD.

Esta investigação possui caráter descritivo e 
utiliza dados quantitativos, na medida em que 
a interpretação desses dados foi moldada e in-
fluenciada pelas respostas dos tutores aos ques-
tionários enviados diretamente ao e-mail da 
pesquisadora.

Análise e discussão dos resultados

Nesta seção, apresento e discuto os resultados 
obtidos com o questionário aplicado aos tutores 
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do curso analisado, com o propósito de levantar as 
suas principais necessidades na docência em EaD, 
bem como estabelecer os requisitos profissionais 
para o sucesso do ensino a distância e, consequen-
temente, para a aprendizagem dos alunos.

a) Perfil e prática docente dos tutores

Para traçar o perfil dos sujeitos investigados, 
interessei-me pelos aspectos relativos a idade, 
sexo, experiência docente e discente em cursos 
ministrados a distância.

Em relação à idade, 43% dos tutores situam-se 
na faixa etária entre 20 e 30 anos, e 57%, acima 
de 30 anos. Entre estes, 33% possuem mais de 40 
anos. A equipe investigada é, portanto, uma equi-
pe jovem, composta de 13 mulheres e 08 homens.

Sobre a prática docente, busquei informações 
a respeito da experiência dos tutores nessa área 
e obtive os seguintes resultados: 95% apontaram 
experiência em cursos presenciais, dos quais 50% 
com mais de cinco anos e um tutor sem nenhu-
ma experiência docente. Já em relação ao ensino 
a distância, somente dois tutores declararam pos-
suírem experiência no curso superior, antes de 
entrarem no curso da UFPA. 

Os dados obtidos sobre a experiência docente 
do grupo de tutores analisados demonstram que 
estes, em sua maioria, são iniciantes em Educa-
ção a Distância, embora alguns já tenham atuado 
no ensino presencial. Esse aspecto reflete o que a 
literatura tem revelado: no Brasil, os professores 
da maioria dos cursos a distância são inexperien-
tes nessa modalidade, o que demanda um inves-
timento na sua formação, posto que a docência a 
distância guarda características particulares, para 
as quais os egressos de cursos de Licenciatura tra-
dicionais não estão preparados. A despeito dos 
discursos defensores da EaD e de pesquisas que 
vêm sendo desenvolvidas, considero que ainda 
não superamos as necessidades de qualificação 
do profissional para assumir um novo papel com 
peculiaridades distintas do ensino presencial.

Portanto, cursos a distância prescindem de 
investimento na qualificação do professor, con-
siderando que a natureza do trabalho em EaD 
exige desse profissional atendimento mais fre-
quente do que em cursos presenciais, além de 
conhecimentos imprescindíveis para suprir a 
ausência física.

b) Percepção dos tutores sobre o contexto tecno-
lógico do curso

Para investigar a percepção dos tutores a respei-
to das condições de trabalho e dos aspectos que in-
fluenciam seu desempenho docente, solicitei-lhes 
a avaliação sobre o contexto tecnológico do curso, 
e o resultado obtido foi o seguinte: 73% dos tutores 
disseram que os alunos têm à disposição um labo-
ratório de informática nos polos; e 23% assinala-
ram que as condições de acesso e navegabilidade 
na internet (Belém e polos) são boas. 

O resultado permite concluir que os alunos 
possuem à disposição computadores para o estu-
do, entretanto, as condições de acesso e navega-
bilidade na internet não são boas. Esse é um pro-
blema que interfere diretamente nas condições de 
trabalho do tutor e no estudo dos alunos, pois em 
muitos cursos os espaços virtuais são os únicos 
veículos de interação entre professor e aluno. 

Para Mayadas, Bourne e Bacsich (2009), as di-
ficuldades de interação podem influenciar a sa-
tisfação e a permanência de docentes, devido à 
flexibilidade e à melhor interação com os alunos. 
Nesse sentido, cursos em que a mediação tecno-
lógica é intensa devem investir nas ferramentas 
tecnológicas para garantir o suporte educacional 
que a modalidade a distância exige.

c) Percepção dos tutores sobre os aspectos mo-
tivacionais

Na concepção de Vygotsky (1934/2007; 
1934/2008), as relações sociais são altamente mo-
tivadoras do desenvolvimento intelectual dos es-
tudantes e a afetividade destaca-se como uma das 
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principais ações que motivam a interação. Para o 
autor, a afetividade é a energia à ação, regulando as 
trocas entre o sujeito e o objeto do conhecimento. 

Em estudo sobre aspectos socioafetivos cola-
borativos de aprendizagem, Lobato (2015) argu-
menta que a aprendizagem em cursos a distância 
pode ser motivada pelas intervenções afetivas do 
professor, com particular incidência no emprego 
de uma linguagem afetiva e inclusiva, motivadora 
da participação dos estudantes e de um ambiente 
propício à aprendizagem.

Em relação à afetividade, os tutores assim se 
manifestaram: 95,3% dos tutores revelaram que a 
afetividade com os alunos motiva sua participação 
no fórum, 66,7% consideraram que a afetividade 
entre os alunos motivou a participação destes nos 
fóruns e 57,1% disseram que usaram expressões 
afetivas ao interagir com os alunos. Dentre estas, 
as mais citadas foram os vocativos, tais como: 
“queridos”, “caríssimos”; “crianças”, ou o nome do 
aluno. Entre as saudações, destacaram-se as se-
guintes: “como estão?”, “boa tarde”, “beijos”, “abra-
ços”, “saudades”, entre outras. Apenas um tutor não 
assinalou nenhuma das três alternativas.

O resultado numérico satisfatório sobre a per-
cepção dos tutores em relação à afetividade como 
motivação à participação nos fóruns confirma o 
que diz a literatura. Garrison e Anderson (2003), 
por exemplo, destacam que as emoções expressas 
em ambientes assíncronos são capazes de promo-
ver a motivação e a persistência na experiência 
educacional, facilitando, desse modo, a apren-
dizagem. Para os autores, as emoções expressas 
em textos virtuais são diferentes das expressas 
na presença física e, por esse motivo, os interlo-
cutores de ambientes assíncronos compensam a 
ausência física usando representações simbólicas 
para facilitar sua expressividade no ambiente. 

d) Percepção dos tutores sobre a docência em EaD

A avaliação dos tutores sobre a docência em 
EaD pode contribuir com a identificação de as-

pectos importantes para cursos de formação de 
tutores e, consequentemente, para a qualidade  
de projetos em Educação a Distância.

A respeito da dificuldade do trabalho com EaD, 
86% dos tutores disseram que o trabalho em EaD é 
difícil, 14% consideraram fácil e nenhum dos entre-
vistados avaliou o trabalho como muito difícil. En-
tre os que consideraram fácil o trabalho de tutoria, 
apenas um não tinha experiência docente anterior.

As principais dificuldades dos tutores com a 
docência em EaD são as seguintes: 72% aponta-
ram para a interação com o coordenador de dis-
ciplina; 34% para o acesso à internet; 19% para o 
grande número de alunos; 15% para falta de tem-
po; 15% para dificuldade com o conteúdo; 15% 
para a natureza ininterrupta de atendimento aos 
alunos e 5% para a metodologia. 

Em relação à dificuldade com a tutoria em 
EaD, os sujeitos assinalaram a interação com o 
coordenador de disciplina como um dos fatores 
de dificuldade mais proeminentes. As relações 
estabelecidas entre tutores e coordenadores de 
disciplina podem assumir diferentes padrões de 
envolvimento, dependendo do papel assumido 
por cada profissional e do gerenciamento por 
parte do coordenador do curso e da disciplina. 
Reuniões de planejamento antes do início dos 
trabalhos podem estabelecer boas dinâmicas de 
entrosamento e de compromisso entre coordena-
dores e tutores.

E sobre aspectos positivos do ensino a distância, 
um percentual significativo (76,2%) considerou 
que, nessa modalidade de ensino, a tutoria é mais 
flexível quanto a horário e lugar, 61,9% destacou 
que a motivação da docência em EaD é impulsio-
nada pela necessidade de formação de indivíduos 
impossibilitados de frequentar cursos presenciais 
e 14,3% considerou a interação com os alunos em 
EaD melhor do que em cursos presenciais. 

Esse resultado sugere que a flexão de tempo 
e lugar da tutoria em EaD pode ser estimulante 
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para a prática docente, influenciando a satis-
fação e a permanência de docentes em cursos 
nessa modalidade de ensino. Merece destaque 
nas respostas dos tutores o fato de a maioria 
dos docentes se sentir estimulada por contri-
buir para a formação de alunos sem oportuni-
dades de frequentar cursos presenciais, como é 
o caso dos discentes do curso analisado. Estes 
moram em municípios paraenses distantes ge-
ograficamente dos grandes centros e de acesso 
precário, o que lhes impossibilita frequentar 
cursos presenciais.

As dificuldades e os aspectos positivos do tra-
balho tutorial apontados pelos sujeitos investiga-
dos são aspectos relevantes tanto para programas 
de formação docente como para indicadores de 
sucesso de cursos na modalidade a distância. Os 
tutores são peças importantes de mediação do 
conhecimento e o resultado favorável de uma 
proposta pedagógica depende em grande parte 
da prática bem-sucedida desses profissionais.

e) Satisfação dos tutores com a docência em EaD

O grau de satisfação dos tutores com seu tra-
balho em Educação a Distância foi assim relata-
do: 66,7% estão satisfeitos com sua atuação, 86% 
pretendem continuar como docente e 95,2% con-
sideram positiva a experiência. Essa satisfação 
manifestada pelo grupo de tutores investigado 
demonstra que a experiência foi considerada po-
sitiva, embora a maioria dos entrevistados fosse 
inexperiente nessa modalidade e tivesse avaliado 
como difícil o trabalho em EaD.

A satisfação com o trabalho docente de-
monstra que o desafio do trabalho em EaD 
pode ser encarado de forma prazerosa, embora 
a atuação na docência seja muito mais intensa 
que na presencial.

As reflexões levantadas a partir dos dados co-
letados sinalizam para a necessidade de se reco-
nhecer e valorizar a contribuição dos tutores no 
processo educativo, impondo o aprimoramento 

e o fortalecimento permanente desse profissio-
nal para o acompanhamento do processo de 
aprendizagem dos alunos. Concordo com os 
que defendem o tutor como professor na EaD 
e reconheço as dificuldades da docência nessa 
modalidade de ensino. Nesse sentido, as ques-
tões aqui ressaltadas a partir da percepção dos 
tutores são relevantes e precisam ser contempla-
das na formação de professores para a Educação 
a Distância.

Considerações finais

A breve pesquisa aqui apresentada explicita al-
gumas percepções dos tutores sobre seu trabalho 
em EaD, as quais podem ser balizadoras tanto na 
formação inicial quanto na formação continuada 
de professores.

Os diversos aspectos levantados junto aos tu-
tores sobre a docência em EaD podem contribuir 
para subsidiar a formação para atuar nessa mo-
dalidade, considerando que o resultado favorável 
do desempenho docente depende, em grande 
parte, de uma formação sólida, tanto na área do 
conhecimento específico, quanto na metodologia 
de ensino.

Os resultados desta investigação indicam que 
os tutores avaliaram como positiva a experiência 
em Educação a Distância e, embora consideran-
do o trabalho difícil, a maioria dos entrevistados 
está satisfeita com a docência nessa modalidade. 

Os dados deste estudo oferecem pistas para a 
condução de novas investigações sobre a tutoria 
em cursos na modalidade a distância, em face dos 
desafios dessa modalidade de ensino e de uma 
sociedade em constante mudança. 

Concluindo, sugiro que a formação dos tuto-
res para atuar em cursos a distância seja uma prá-
tica regular em programas dessa natureza, consi-
derando que o resultado favorável de propostas 
em EaD depende, em grande parte, da atuação 
bem-sucedida desses atores.
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