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RESUMO 

 
 

 

O processo de expansão e democratização da educação superior no país, nas últimas décadas, 

com as reformas universitárias implantadas pelo Estado, tem provocado acirrados debates 

sobre os rumos da universidade. É no bojo dessas reformas que a Educação a Distância (EaD) 

em nível superior começa a se expandir, pois é entendida como estratégica para democratizar 

o acesso à educação superior,em virtude das possibilidades advindas do aprimoramento das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC), a partir dos anos 1990. Desde então, sua 

qualidade tem sido muito questionada, pois, com a expansão da educação superior via EaD, 

ampliam-se, também, os problemas de atendimento e de demanda, com implicações no 

trabalho docente. E quando pensamos a expansão e a qualidade na EaD, é impossível 

secundarizarmos a figura dos tutores, pois o papel e a atividade que executam suscitam 

questões importantes para o desenvolvimento de nossa compreensão sobre essa educação não 

presencial. Assim, nosso objetivo com o presente estudo é analisar as dissertações e teses 

pesquisadas no portal Capes, no período 2006-2012 para compreendermos como os autores 

situam o trabalho dos tutores na EaD que atuam na área da educação nas intuições vinculadas 

à UAB, no que se refere a aspectos como identidade profissional, formação, condições de 

trabalho, dentre outros. Para tanto, propomos a seguinte questão norteadora: considerando a 

análise das dissertações e teses produzidas no portal Capes, do período 2006-2012, o que 

podemos dizer sobre os tutores da EaD, entendidos como sujeitos fundamentais por 

interagirem diretamente com os alunos nos polos presenciais e no ambiente virtual de 

aprendizagem? Na metodologia, adotamos dois tipos de pesquisa: documental e bibliográfica. 

Na pesquisa documental, procedemos à análise de documentos escritos (leis, decretos, 

portarias, editais, estatísticas e outros), procurando verificar os avanços e as perspectivas para 

a EaD no Brasil com o aprimoramento das TIC. Na pesquisa bibliográfica, além da leitura de 

autores como Castells, Schaff, Frigotto, Belloni, Barreto, Dourado, Santos, Toschi, Valente 

que nortearam nosso estudo, analisamos dissertações e teses, selecionadas no portal Capes, 

considerando o período 2006-2012. Na análise que desenvolvemos, predominantemente 

qualitativa, atentamos para questões oriundas das concepções dos autores sobre a EaD, 

principalmente sobre aspectos inerentes ao trabalho dos tutores, suas especificidades, seus 

enfoques teórico-metodológicos, o que nos possibilitou a construção de um quadro geral em 

relação às discussões acerca do tema. A análise do Estado da Arte sobre estudos que 

envolvem tutores em EaD que atuam na área da educação nas IES integrantes da UAB nos 

possibilita afirmar que existem poucas dissertações e teses no portal Capes sobre tutores em 

educação nas IES integrantes da UAB; muitos autores destacam a importância dos tutores 

para a qualidade da EaD, de modo que alguns defendem sua função como docência, mas 

poucos trabalhos tratam sobre formação e condições de trabalho desses profissionais; em 

alguns estudos, predomina o discurso sobre a necessidade de os tutores e/ou professores na 

EaD se adaptarem aos avanços tecnológicas, tidos como significativos para o 

desenvolvimento da educação, e de saberem lidar com as ferramentas utilizadas nos 

processos. 

 

Palavras-chave: Tecnologia e Educação a distância. Docência virtual. Docência em EaD. 

Docência on-line. Tutoria. Professor-tutor. 
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ABSTRACT 

 

 

The process of expansion and democratization of higher education in the country, in recent 

decades, with the university reforms implemented by the State, has caused hard debate about 

the future of the university. It is in the midst of these reforms that the Distance Education 

(EaD) on upper level begins to expand, is viewed as strategic to democratize the access to 

higher education, by virtue of the possibilities arising from the improvement of Information 

Technology and Communication (TIC) from 1990s. Since then, their quality has been very 

questioned with the expansion of higher education by the distance education, where the 

problems of attendance and demand also are expanded, with implications on the academic 

teaching staff. And when we think of the expansion and quality in distance education, it is 

impossible not to give less importance to educational tutors, because the role and activity 

which are performed raise important issues for the development of our understanding on this 

non-presence education. Thus, our goal with this current study is to analyze the dissertations 

and theses into portal Capes surveyed in the period of 2006-2012 in order to understand how 

the authors situate the work of educational tutors in distance education who work in 

educational institutions linked to UAB, as regards to aspects such as professional identity, 

training, working conditions, among others. Therefore, we propose the following question: 

considering the analysis of dissertations and theses produced in portal Capes, the period of 

2006-2012, what can we say about the tutors of EaD, understood as fundamental professionals 

to interact directly with students in the classroom poles and the virtual learning environment? 

In the methodology, we adopt two types of research: documents and literature. In 

documentary research, we analyzed documents written (laws, decrees, orders, notices, and 

other statistics), to verify the progress and prospects for the EaD in Brazil with the 

improvement of TIC. In the literature, apart from reading authors such as Castells, Schaff, 

Frigotto, Belloni, Barreto, Dourado, Santos, Toschi, Valente who have guided our study, we 

analyze theses and dissertations, selected in portal Capes, considering the period of 2006-

2012. In the analysis developed , predominantly qualitative, we look at issues arising from the 

conceptions of the authors on the EaD, especially on aspects of the tutors‟ work , their 

specificities , their theoretical and methodological approaches , which enabled us to build a 

general framework in relation discussions on the subject. Analysis of State of the Art on 

studies involving tutors in distance education who work in education in IES members of UAB 

enables us to say that there are few dissertations and theses in the portal Capes on education 

tutors in IES members of UAB, many authors highlight the importance of tutors for the 

quality of distance education, so that some of them defend its function as teaching, but few 

roles deal about training and working conditions of these professionals, although, in some 

studies, it predominates discourse on the need for tutors and/or teachers in EaD with intent to 

adapt to technological advances, which is significant for the development of education, and 

know how to deal with the tools used in the process. 
 

Keywords: Technology and Distance Education. Virtual Teaching. Teaching in Distance 

Education. Teaching online. Tutoring. Teacher-Tutor. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na trajetória do século XX, a educação escolar experimentou profundas 

transformações e reformas. As políticas e ações de governo e de Estado, implantadas no 

Brasil, sob pressões sociais, têm sido efetivadas com propósito de viabilizar a escolarização 

pública e gratuita à população em todos os níveis. Nas últimas décadas, o processo de 

expansão e democratização da educação superior no país tem se apresentado desafiador e, ao 

mesmo tempo,uma problemática social no âmbito do sistema de educação como podemos 

perceber no debate sobre as universidades brasileiras. 

As reformas universitárias1 implantadas pelo Estado para expansão da educação 

superior preconizaram a ampliação das redes das universidades federais e investimento nas 

universidades privadas como proposta de oportunizar a todos o acesso à universidade por 

meio de diversos programas e políticas. 

E é no bojo dessas reformas que a Educação a Distância (EaD) se expande, pois é 

entendida como estratégica2 para possibilitar a democratização do acesso a universidade, em 

decorrência das possibilidades trazidas pelo avanço das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC),a partir da década de 1990. Porém, desde então, sua qualidade tem sido 

bastante questionada (DOURADO; SANTOS, 2011).  

Com base nas experiências e tentativas em curso, Chauí (2003) adverte para a 

existência de uma confusão entre democratização da educação superior e massificação. Isto 

porque, segundo a autora sem uma séria reforma no ensino fundamental e médio, visando à 

qualidade do ensino, os estudantes da rede pública terão chances muito menores de 

competirem em pé de igualdade com as oportunidades do ensino superior público em relação 

aos filhos das classes mais ricas ou daqueles que conseguem pagar a escola privada.  

O que percebemos é que esse processo de democratização do acesso à educação 

amplia também os problemas de atendimento e de demanda, como ressalta Libâneo (2003), o 

que pode implicar na perda de qualidade da educação e em significativas mudanças no 

                                                           
1
 Destacamos, dentre outros, a implantação do “Programa Universidade para Todos” (Prouni), que se tornou Lei 

em 13 de janeiro de 2005 (Lei nº 11.096). O Prouni é um programa do MEC criado em 2004 que concede bolsas 

de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior, em cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior. 
2
 Vista como estratégia do governo Lula por dispender menores recursos, já que a expansão da oferta de cursos 

em nível superior demandava também a expansão de verbas. 
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trabalho docente, conforme o entendimento de Oliveira (2004). A despeito das reformas 

educacionais dos anos 1990, a autora destaca a influência do capitalismo na educação 

brasileira e compara a experiência vivenciada pela educação na década de 1990, em termos de 

mudança, com o mesmo que ocorreu nos anos 1960, “em que se registrou a tessitura do que 

seria vivenciado nas duas décadas seguintes” (p. 1.129). “Se nos anos de 1960 assiste-se, no 

Brasil, a tentativa de adequação da educação às exigências do padrão de acumulação fordista 

e às ambições do ideário nacional-desenvolvimentista, os anos de 1990 demarcam uma nova 

realidade: o imperativo da globalização” (OLIVEIRA, 2004, p.1.129). Em ambas as décadas 

ocorrem semelhante expectativa: a de uma educação promissora para atender aos interesses 

do mercado capitalista. 

Com essas mudanças, consequentemente, os professores têm de se esforçar cada vez 

mais para dar conta de uma nova clientela social, cultural e economicamente desfavorecida, 

que adentra também o ensino superior e que vem sendo preparada para atender às demandas 

do mercado globalizado que exige mão de obra especializada para a formação de capital 

humano (FRIGOTTO, 2010).   

Na realidade, a educação e os profissionais que nela atuam estão inseridos no bojo das 

políticas de mercado, coadunadas com a lógica capitalista neoliberal em franca ruptura com o 

modelo produtivo industrial. Esse sistema é estrategicamente intrínseco à chamada sociedade 

da informação ou do conhecimento, viabilizada ainda mais pela rápida evolução e expansão 

das TIC nos últimos tempos. Na sociedade globalizada, as relações sociais tornam-se 

interligadas por meio da rede mundial de computadores com o desenvolvimento da Internet, 

cujos novos paradigmas transmutam os mercados e os processos de trabalho (CASTELLS, 

2011; SCHAFF, 2006). 

Desse modo, ao recorrermos à historiografia da educação no Brasil, não é difícil 

compreendermos porque a questão da ampliação da oferta de educação para todos os cidadãos 

tem se mostrado uma proposta bastante desafiadora. Dentre outros fatores, vale destacar o 

problema da extensão geográfica e a histórica desigualdade social colocadas em pauta quando 

se pensa o desenvolvimento da educação formal no país que, na realidade, tem privilegiado – 

e ainda continua privilegiando – uma minoria, e que se torna cada vez mais privatizada 

(SGUISSARDI, 2009).  

Sempre atrelada às políticas desenvolvimentistas do país, a educação é cerceada pelos 

interesses do mercado capitalista. A pretensão do Estado liberal de universalização do acesso 

à educação superior como uma das possibilidades de garantir equidade, justiça social e 
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propiciar o desenvolvimento socioeconômico a todos os cidadãos há muito foi proclamada 

como direito constitucional3.  

O problema é que, mesmo proclamada como um direito de todos e dever do Estado, 

percebemos que, na prática, a realidade aparece de forma diferente, na contramão dos ideais 

liberais de justiça e democracia, pois a educação e o ensino de qualidade nem sempre 

ocorrem. Sabemos que a escola e/ou a universidade não tem dado conta de preparar o sujeito 

para atuar de forma crítica na sociedade e no mundo do trabalho. Dentre outras razões, há o 

fato de que essas instituições apresentam-se como espaços insuficientes para as demandas, 

com estrutura precária, falta de equipamentos e, principalmente, pela insidiosa desvalorização 

do trabalho docente. 

Nas últimas décadas, o sistema educacional brasileiro tem empreendido enorme 

esforço e investimento em educação a distância (EaD). Para tanto, desde os anos 1990, 

apropriou-se dos recursos da informática e da Internet (telemática) como instrumentos 

resultantes dos avanços das TIC, buscando aprimorar os processos para instituir uma política 

nacional de educação a distância. 

Com o tempo, essa educação a distância foi ganhando maior visibilidade e aceitação 

social (BELLONI, 2009). E, em virtude da adesão das universidades públicas federais, o 

Ministério da Educação (MEC) acabou implantando o sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) em consonância com o Artigo 80, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – para diretrizes e regulamentação das 

instituições públicas, envolvendo as universidades e os institutos federais tecnológicos. Mas, 

as críticas e controvérsias entre educadores, defensores ou contrários
4
, seguem paralelas à 

expansão da educação superior a distância nas instituições públicas e privadas.  

Assim, em meio às críticas à EaD, e devido ao fato de estar cada vez mais presente na 

realidade social, em decorrência dos avanços científicos e tecnológicos que vêm 

transformando profundamente a educação, faz-se necessário pensarmos sobre quais os 

interesses que estão em jogo com a reestruturação do processo produtivo e com a crise do 

modelo fordista de desenvolvimento e as sensíveis mudanças no processo de trabalho.  

                                                           
3
 Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, a dita “Carta-cidadã”, a educação era proclamada 

como direito de todos, mas não necessariamente dever do Estado que compartilhava com a sociedade e as 

instituições, a responsabilidade de propiciar educação à população.  
4
 A esse respeito ver Zuin (2006), Belloni (2009), Dourado (2008, 2011), Mill (2011), Santos (2010), Valente 

(2008), Toschi (2011), Barreto (2010), Peixoto (2010), dentre outros citados neste estudo. 
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Diante das novas realidades e exigências sobre a educação na atualidade, entendemos 

que os desafios impostos para a profissão docente se constituem sérios problemas no campo 

educacional e que, portanto, merecem ser cuidadosamente estudados, pois tem ganhado força 

nos debates acerca da crise da educação contemporânea. Conforme apontado por Tardif e 

Lessard (2011), as reformas atuais, oriundas de uma insatisfação da sociedade e da classe 

política com os rumos da educação, dizem respeito ao corpo de professores, suas condições de 

trabalho, sua formação e sua profissionalização, dentre outras inquietações que afetam os 

docentes que, por sua vez, se sentem desvalorizados e pouco reconhecidos em sua atividade.  

Nessa perspectiva, é importante atentarmos também para a situação dos tutores, que se 

configura, no entendimento de alguns autores, como uma nova categoria profissional na 

educação
5
, cuja problemática crucial está relacionada à vertiginosa expansão da educação 

superior a distância. Como sabemos, essa educação não presencial tem sido prioridade nas 

políticas do Estado sob influência de organismos internacionais como o Banco Mundial e 

Unesco, os quais preconizam a proposta desses programas na universidade como inovadora e 

estratégica para a democratização do acesso às oportunidades educacionais na 

contemporaneidade (DOURADO, 2011), sobretudo para os países em desenvolvimento. 

Nesse contexto, centramos nossa atenção sobre esses trabalhadores como um dos 

protagonistas na efetivação da educação a distância. Entendemos que quando se pensa a 

expansão e a qualidade do ensino na EaD, é impossível secundarizarmos a figura dos tutores, 

pois o papel e a atividade que esses profissionais executam suscitam questões importantes 

para o desenvolvimento de nosso conhecimento acerca da EaD (MAGGIO, 2001).  

Com esses pressupostos, o trabalho se constitui análise central de nosso estudo. 

Conforme assinalado por Alves (2010), “o trabalho oferece um enorme campo de 

possibilidades temáticas e aberturas para diferentes investimentos metodológicos, ao passo 

que mantém uma linha que cruza tudo isso de ponta a ponta: a da experiência histórica de 

homens e mulheres trabalhando” [...] (p. 16). Assim, na organização coletiva do trabalho 

docente, bastante hierarquizado na EaD, podemos dizer, de modo geral, que o tutor é o 

profissional selecionado pelas instituições paras as funções típicas de tutoria no auxilio e 

apoio à atividade dos professores, para a qual se exige formação superior e experiência 

docente em magistério do ensino básico ou superior. Essa atividade profissional, ainda não 

                                                           
5
 Mill (2012) é um dos autores que traz uma importante discussão acerca dessa questão. Apresentamos suas 

ponderações no final do terceiro capítulo. 



18 

 

regulamentada6, é bastante explorada, e não possui vínculo empregatício (MILL, 

SANTIAGO, VIANA, 2008, p. 67); sua remuneração nas instituições de educação superior 

(IES) em muitos casos é em forma de bolsa e a especificidade da atividade que exerce diverge 

muito as opiniões. 

Portanto, a partir do que foi exposto nos parágrafos anteriores, nosso objetivo com o 

presente estudo é analisar as dissertações e teses pesquisadas no portal Capes, no período 

2006-2012 para compreendermos como os autores situam o trabalho dos tutores na EaD que 

atuam na área da educação nas intuições vinculadas à UAB, no que se refere a aspectos como 

identidade profissional, formação, condições de trabalho, dentre outros 

Como objetivos específicos, buscamos: verificar, na legislação sobre EaD, dentre 

outros aspectos, o que os documentos dizem sobre os tutores; identificar, por meio da revisão 

bibliográfica, as concepções dos autores sobre quais as questões mais abordadas, e o que de 

fato é especificado nos estudos que tratam sobre tutores em EaD; compreender os aspectos 

relacionados à identidade profissional dos tutores na EaD, formação, as condições de trabalho 

e como tratam da questão da distinção entre tutoria e docência no âmbito da EaD. 

Além disso, empenhamos esforço na tentativa de apontar os reflexos da relação entre 

as TIC e educação superior nas políticas educacionais brasileiras e as questões inerentes ao 

trabalho dos profissionais que atuam como tutor na EaD. Entendemos que os tutores atuam 

nesses espaços de trabalho e exercem suas atividades com os alunos, como mediadores do 

processo de aprendizagem cuja metodologia da prática pedagógica é diferente da docência na 

educação presencial. Questionamos, portanto, se tal função constitui-se de fato ou não função 

docente, sendo esse um dos dilemas no debate sobre a EaD. Dilema que também é vivenciado 

pelos próprios profissionais que exercem a função de tutor (MAGGIO, 2001). 

Reconhecemos, pois, a complexidade dos mecanismos que envolvem o ambiente de 

trabalho no qual a comunicação e interação entre os atores (professores e alunos) ocorre, 

transpondo os limites de tempo e espaço em um ambiente virtual de aprendizagem. Nesse 

processo de educação aberta e a distância, tida como moderna e democratizante, entendemos a 

necessidade precípua de tencionarmos as questões decorrentes do processo de expansão da 

educação a distância com as inovações e reestruturação dos processos de ensino e 

aprendizagem, e do trabalho docente, tendo em vista a atividade desempenhada por 

                                                           
6
 Sobre a regulamentação da atividade, consta na Câmara dos Deputados um projeto de lei apresentado pelo nº 

2.435/2011 – Do Sr. Ricardo Izar – que dispõe sobre a regulamentação do exercício da atividade de Tutoria em 

Educação a Distância. 
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aqueles(as) que exercem a função de tutor. Nessa perspectiva, para tentarmos compreender a 

realidade desses trabalhadores, levantamos as seguintes questões: o que dizem as pesquisas 

acadêmicas sobre formação, identidade profissional, condições de trabalho dentre outros 

aspectos? Quais as concepções apresentadas pelos autores sobre tecnologia e sua relação com 

educação, com EaD e com o trabalho dos tutores? Em relação à legislação, como estão sendo 

alteradas, e em qual perspectiva? 

Consideramos essas indagações pertinentes para tentarmos compreender as questões 

decorrentes da relação entre tecnologias da informação e educação superior nas políticas 

educacionais em curso no país, bem como é significativa a análise dos fatores que podem 

implicar na proletarização, flexibilização e precarização do trabalho dos profissionais da EaD. 

Assim, diante das questões apresentadas anteriormente, propomos a seguinte questão 

norteadora: considerando a análise das dissertações e teses produzidas no portal Capes, do 

período 2006-2012, o que podemos dizer sobre os tutores da EaD, entendidos como sujeitos 

fundamentais por interagirem diretamente com os alunos nos polos presenciais e no ambiente 

virtual de aprendizagem? 

 

Aspectos Teórico-Metodológicos 

 

Assim, a partir do que podemos acompanhar dos parágrafos anteriores, este estudo diz 

respeito ao trabalho dos tutores. Para desenvolvê-lo, realizamos uma pesquisa bibliográfica na 

qual buscamos enfatizar o trabalho dos tutores na educação superior a distância, mediada 

pelas TIC. A análise que desenvolvemos foi predominantemente qualitativa. Tal abordagem 

nos possibilitou uma compreensão mais densa sobre o conteúdo dos estudos, dos conceitos 

apresentados, além das concepções dos autores sobre diversos aspectos envolvendo o trabalho 

dos tutores em cursos na área da educação a distância nas IES vinculadas ao sistema UAB. 

Passamos, a seguir, a apresentar o processo de análise documental e de constituição da 

investigação bibliográfica. Segundo Gil (2008, p. 50), uma “pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida a partir de material já elaborado”, com base nas contribuições de diversos 

autores, cuja principal vantagem é “o fato de permitir ao investigador a cobertura de uma 

gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. É 

importante destacar, com base em Gil (2008), que a pesquisa documental assemelha-se muito 

à pesquisa bibliográfica, mas que existe uma única diferença que está na natureza das fontes. 

Segundo o autor, “a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um 
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tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa” (GIL, 2008, p. 51). Dada essa possibilidade de diferenciação, preferimos adotar, na 

metodologia, os dois tipos de pesquisa nesse estudo.  

No que diz respeito à pesquisa documental, analisamos alguns documentos escritos, 

como leis, decretos, portarias, editais, estatísticas. Destaque para a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB); o Decreto nº 

5.800, de 08 de junho de 2006 (que institui a UAB), a Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001  

que institui o Plano Nacional da Educação (PNE) – 2001-2010, dentre outros, que enfatizam a 

educação a distância e o trabalho dos profissionais que nela atuam, principalmente dos tutores 

de modo geral. Buscamos, na análise dos documentos selecionados, verificar os avanços e as 

perspectivas das políticas para a EaD no Brasil, tendo em vista o aperfeiçoamento rápido e 

gradativo das TIC, procurando sempre enfatizar a questão do trabalho dos tutores.  

Na pesquisa bibliográfica, além dos autores selecionados para comporem nossa base 

teórica e sustentação das argumentações apresentadas, desenvolvemos um levantamento das 

produções acadêmicas no banco de teses e dissertações no portal eletrônico da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), exclusivamente do campo da 

educação no Brasil, que tratam sobre os tutores na EaD. Para o registro dessas produções, 

consideramos o período 2006-2012, já que foi praticamente a partir de 2006 que começou a 

funcionar o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Justificamos nossa opção pela 

análise dos trabalhos no portal de periódicos da Capes por nos possibilitar uma visão 

panorâmica da produção acadêmica brasileira em nível de pós-graduação stricto sensu em 

todas as áreas; e por ser a Capes um órgão oficial de credenciamento e regulação das IES, 

sobretudo do sistema UAB, de referência no país, o qual exige que os programas stricto sensu 

disponham os estudos defendidos. 

Para escolha das dissertações e teses, realizamos uma pesquisa no portal Capes, 

utilizando um sistema de filtragem com o intuito de verificar as produções do campo da 

educação que tratam diretamente, se referem, ou mencionem os tutores em EaD. Na pesquisa, 

utilizamos diversos descritores, considerando, ainda, as diversas formas como alguns termos 

relacionados são referidos nas produções. Assim, adotamos a seguinte combinação: “Tutor e 

Educação a Distância”, “Tutoria Educação a Distância”, “Docência virtual e Educação a 

Distância”. As versões, na íntegra, das produções acadêmicas foram localizadas em sites de 

IES, no Portal Domínio Público do MEC e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD). 
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Do universo de dissertações e teses que versam sobre tutores em EaD, procuramos 

selecionar as produções, cuja discussão relaciona-se à tutoria em EaD na área da educação, de 

acordo com o nosso objeto de estudo. Assim, a princípio, encontramos um total de 39 

dissertações e 13 teses, sendo: em 2006 (uma dissertação e uma tese); em 2007 (cinco 

dissertações e duas teses); em 2008 (cinco dissertações e nenhuma tese); em 2009 (quatro 

dissertações e quatro teses); em 2010 (sete dissertações e uma tese); em 2011 (treze 

dissertações e três teses); e em 2012 (quatro dissertações e duas teses). Com a leitura do 

resumo, da introdução, da metodologia e da conclusão/considerações finais, foi possível 

selecionarmos 18 trabalhos (dez dissertações e oito teses) que atendem ao nosso recorte 

(tutoria em EaD nas IES vinculadas ao sistema UAB). 

Após o levantamento e seleção das produções, o próximo passo foi a leitura na integra, 

para compreendermos como o tema é focalizado, procurando verificar os aspectos mais 

significativos abordados pelos autores. Para isso, utilizamos uma Ficha de Leitura (apêndice) 

com um roteiro elaborado para análise dos trabalhos selecionados, visando o registro dos 

conceitos e conteúdos apresentados dos textos importantes para nossa análise: conceito de 

tecnologia, de relação educação-tecnologia, conceito de docência em EaD, de tutor on-line (a 

distância mediado por computador) e na presencialidade e outros conceitos ou aspectos 

entendidos como relevantes ao nosso estudo. 

No levantamento e leitura, na íntegra, das produções selecionadas para o nosso estudo, 

atentamos para a análise das questões oriundas das concepções dos autores sobre a EaD, 

principalmente nos aspectos relacionados à atividade dos tutores e suas especificidades, seus 

enfoques teórico-metodológicos, o que nos possibilitou a construção de um quadro geral 

sobre a problemática apresentada no conjunto das produções no período considerado. De 

modo geral, em nossas análises, o propósito foi verificar quais as contribuições da produção 

acadêmica, no período analisado, para a compreensão sobre a realidade dos tutores, como 

profissionais que atuam na educação em instituições públicas de educação superior a 

distância.   

No que se refere ao método, entendemos que a pesquisa em educação pode e deve 

trilhar seu próprio caminho na busca de métodos pertinentes à sua singularidade. No entanto, 

em educação, campo das ciências humanas, o processo investigativo tem como finalidade 

revelar a realidade tal como ela se apresenta, tendo sua historicidade como objeto a ser 

estudado, observando o passado para entender o presente (GIL, 2008).  

Assim, no processo de investigação do nosso objeto de estudo, buscamos trilhar 
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caminhos que nos direcionassem a uma melhor reflexão em torno do problema central da 

pesquisa como a leitura e compreensão dos diversos autores que serviram como base para a 

argumentação das discussões apresentadas sobre o corpus documental, selecionado para nossa 

análise. Tal análise foi influenciada pelas inquietações próprias de minha subjetividade. Nessa 

perspectiva, convém apresentarmos as ponderações de Ludke e André (1986) de que a 

pesquisa traz consigo uma carga de valores, conhecimentos, interesses e preferências do 

pesquisador. Desse modo, acreditamos que a nossa visão do mundo, os pontos de partida, 

os fundamentos para compreensão e explicação desse mundo influenciaram a maneira 

como propomos o desenrolar deste estudo. De tal forma, esperamos que nossos resultados e 

conclusões sejam inovadores. 

Visando a uma melhor apresentação das informações e dos resultados obtidos com a 

pesquisa, organizamos essa dissertação em três capítulos. No primeiro capítulo, intitulado 

“Sociedade e educação na trama das tecnologias da informação e comunicação”, discorremos 

sobre as transformações ocorridas na sociedade com a modernidade do século XX, 

procurando enfatizar as mudanças na educação na década de 1990, a expansão da educação 

superior via EaD e a criação e implantação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

No segundo capítulo, intitulado “O trabalho dos tutores na educação superior a 

distância”, apresentamos aspectos gerais sobre o trabalho dos tutores na EaD, os avanços e as 

perspectivas na legislação, e outras questões relacionadas a esses profissionais,inseridos numa 

divisão hierarquizada de trabalho. Apresentamos, ainda, o esboço de aproximações entre o 

trabalho docente e o trabalho dos tutores na EaD.  Na discussão, procuramos enfatizar os 

tutores que atuam na área da educação nas IES públicas vinculadas à UAB. 

No terceiro capítulo, intitulado a “Análise das dissertações e teses sobre os tutores na 

educação superior a distância”, apresentamos os resultados da análise da produção acadêmica 

no portal eletrônico da Capes relacionada ao período 2006-2012, cujos estudos dizem respeito 

aos tutores que atuam em educação nas IES públicas vinculadas à UAB.  

Por último, apresentamos a conclusão do estudo. 
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CAPÍTULO I 
 

SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NA TRAMA  

DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

 

Compreender o trabalho do tutor na educação a distância envolve situá-lo em um 

quadro social mais amplo e que diz respeito ao processo de modernização da sociedade com o 

surgimento e aperfeiçoamento das tecnologias da informação e comunicação que alteram 

significativamente as relações sociais com implicações no mundo do trabalho. Assim, o 

objetivo com esse capítulo é abordar a relação entre tecnologias e sociedade no século XX e 

seus efeitos no Estado, economia, sociedade e, sobretudo, na educação a partir da última 

década. 

No primeiro momento, falaremos sobre a modernização da sociedade em decorrência 

dos avanços tecnológicos, especialmente com as novas tecnologias informacionais que 

trouxeram profundas mudanças na sociedade do século XXI, a partir dos anos 1990, com a 

expansão da rede mundial de computadores.  

No segundo momento, falaremos sobre as mudanças provocadas na educação 

brasileira, sobretudo no que diz respeito às políticas para expansão da educação superior à 

distância nas instituições privadas e públicas. Trataremos sobre a criação do sistema UAB, 

preparando o terreno para as análises posteriores sobre os aspectos inerentes ao trabalho dos 

tutores da EaD, enfatizando os tutores que atuam no ambiente virtual de aprendizagem. 

Adotamos como marco das discussões, a década de 1990, últimos anos de um século 

que, para a história da educação brasileira, foi também um de seus períodos mais marcantes, 

notadamente pelos diversos aspectos que vêm proporcionando alterações significativas e 

mesmo inquietantes para os rumos do sistema de ensino em todos os níveis. 

 

 

1.1 Admirável mundo novo: a modernização da sociedade com as tecnologias da 

informação e comunicação 

 

De modo geral, podemos dizer que a década de 1990 se encerra marcada por tensões e 

turbulência, o século XX, compreendido por muitos historiadores contemporâneos como um 

extraordinário período da história da humanidade, pois é marcado pelas transformações e 
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mudanças provocadas pelos avanços científicos e tecnológicos, dentre outras grandes 

conquistas da sociedade dita civilizada. Tudo isso permeado por interesses político-

econômicos, pelo poder concentrado ora de forma individual, nas mãos de uma única pessoa 

(o poder ditatorial), ora tomado pelos grupos nas reviravoltas do sistema social em vigência 

em acirrada luta de classes. 

O historiador Eric Hobsbawm (2001) é um dos autores contemporâneos que relata a 

história das mudanças sociais e econômicas ocorridas nesse século. Em sua obra “Era dos 

extremos: o breve século XX – 1914-1991” descreve-o como o período turbulento da história. 

Sobre esse contexto, o autor afirma ter presenciado como historiador crítico e como 

observador participante, as grandes ocasiões históricas vivenciadas pela humanidade desde a 

eclosão da Primeira Guerra Mundial, ao colapso da União Soviética com a derrocada do 

socialismo pelo capitalismo norte-americano, com o fim da Guerra Fria. 

De fato, como apontado na historiografia, trata-se, do século das experiências da 

modernização, originadas a partir dos ideais da modernidade do século XIX, idealizada como 

modelo para o desenvolvimento humano e para as sociedades. Modernidade que transita do 

século XIX ao século XX permeada por um ideário humano e uma nova visão de mundo, 

fundamentados nas reflexões do iluminismo e consolidada no apogeu da Revolução 

Industrial. Portanto, relacionada ao desenvolvimento do capitalismo monopolista. Esses e 

outros fatores influenciariam profundamente a sociedade do século XX, e continuam a 

influenciar as sociedades para o futuro do século XXI.  

Considerada de difícil caracterização, valemo-nos das proposições do filósofo 

estadunidense Marshall Berman (1986) que designa a modernidade7 como um conjunto de 

                                                           
7
  Berman (1986) discorre sobre a aventura da modernidade, dividindo sua trajetória histórica em três fases: a 

primeira, do início do século XVI até o fim do século XVIII, fase na qual segundo o autor as pessoas estão 

apenas começando a experimentar a vida moderna e quase não tem ideia do que foram atingidas. “Elas tateiam, 

desesperadamente, mas em estado de semicegueira, no encalço de um vocabulário adequado; têm pouco ou 

nenhum senso de um público ou comunidade moderna, dentro da qual seus julgamentos e esperanças pudessem 

ser compartilhados” (p. 16). A segunda fase, conforme descreve o autor, começa com a Revolução Francesa em 

1790, e suas repercussões sociais, que proporcionou, de forma abrupta e dramática, um grande e moderno 

público que, por sua vez, “desencadeia explosivas convulsões em todos os níveis de vida pessoal, social e 

política”. De acordo com o autor, ao mesmo tempo, o público moderno do século XIX ainda se lembra do que é 

viver, material e espiritualmente, em um mundo que não chega a ser moderno por inteiro. É dessa profunda 

dicotomia, dessa sensação de viver em dois mundos simultaneamente, que emerge e se desdobra a ideia de 

modernismo e modernização. Já na terceira e última fase da modernidade, que ocorre no século XX, o processo 

de modernização se expande a ponto de abarcar virtualmente o mundo todo, e a cultura mundial do modernismo 

em desenvolvimento atinge espetaculares triunfos na arte e no pensamento. “Por outro lado, à medida que se 

expande, o público moderno se multiplica em uma multidão de fragmentos, que falam linguagens 

incomensuravelmente confidenciais; a idéia de modernidade, concebida em inúmeros e fragmentários caminhos, 

perde muito de sua nitidez, ressonância e profundidade e perde sua capacidade de organizar e dar sentido à vida 

das pessoas. Em consequência disso, encontramo-nos hoje em meio a uma era moderna que perdeu contato com 
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experiências vitais (de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos 

da vida) e que, atualmente, é compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo. 

Segundo o autor, “ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, 

alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo 

tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos” (p. 15). 

Num ritmo frenético de mudanças, o século XX foi marcado pelo aparente triunfo do 

capitalismo viabilizado e estabilizado enquanto sistema que se afirma único capaz de 

promover o crescimento econômico e o desenvolvimento da sociedade contemporânea. 

Porém, notadamente responsável pelo aprofundamento das desigualdades econômicas e 

sociais e da exploração do homem pelo homem com um modo de produção baseado no 

capital.  

Ademais, é um tempo histórico contextualizado pelas duas grandes guerras mundiais, 

dentre outras realidades extremas que abalaram o mundo como consequências de ideologias 

de sistemas de governos ditatoriais e despóticos, cujos modelos impregnaram outras nações 

com a forma arbitrária, absoluta para impor sua vontade por meio do Estado. Segundo 

Hobsbawm (2001), na trajetória trágica do século XX, até a democracia se viu ameaçada em 

meio a uma crise econômica mundial, sem precedentes na história, que fez estremecer até 

mesmo as economias capitalistas mais fortes da primeira metade do século. 

Em meio a esses extremos, podemos dizer consoante nosso conhecimento acadêmico 

sobre o passado, e a nossa própria experiência subjetiva, que as modernas tecnologias em 

franco desenvolvimento, ao mesmo tempo em que representa ameaça iminente para o 

percurso da humanidade, com o aperfeiçoamento bélico, das sofisticações de máquinas e 

equipamentos (como os satélites artificiais que propiciam o avanço das telecomunicações), 

que chegam a ameaçar a própria vida e o ambiente natural, também permitiram avanços 

significativos como nunca antes imaginado na história. Utilizados no campo da medicina, da 

engenharia e de outros segmentos, as modernas tecnologias vêm revolucionando a estrutura 

social, política cultural e econômica das sociedades, mas servindo-se aos propósitos do 

sistema capitalista sobre os modos de produção e sobre a vida, modificando a vida material e 

também a relação entre Estado e sociedade no pós-guerra. 

E o início da década de 1990 é o outro extremo delimitado por Hobsbawm (2001). 

Para o autor, o ano de 1991 marca o fim do que denomina “breve século XX” e início de uma 

                                                                                                                                                                                     
as raízes de sua própria modernidade” (p. 16). Segundo o autor, parafraseando Marx, na modernidade do nosso 

tempo tudo o que sólido desmancha no ar. 
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nova história e uma nova era moderna para o mundo do século XXI com o despertar do novo 

milênio da era cristã, mais globalizado, engendrado nos moldes do capitalismo triunfante e em 

processo de profunda reestruturação, principalmente com o aperfeiçoamento das TIC. 

As transformações científicas e tecnológicas são abordadas nas análises de Hobsbawm 

(2001), que destaca as notáveis possibilidades trazidas pela tecnologia da informação. Tal 

inovação se apresenta como responsável por um turbilhão de mudanças da modernidade de 

nosso tempo histórico. Como assinala o autor: 

 
o mundo estava cheio de uma tecnologia revolucionária em avanço constante, 

baseada em triunfos da ciência natural previsíveis em 1914, mas que na época mal 

haviam começado e cuja consequência política mais impressionante talvez fosse a 

revolução nos transportes e nas comunicações, que praticamente anulou o tempo e a 

distância. Era um mundo que podia levar a cada residência, todos os dias, a qualquer 

hora, mais informações e diversão do que dispunham os imperadores em 1914. Ele 

dava condições às pessoas de se falarem entre si cruzando oceanos e continentes ao 

toque de alguns botões e, para quase todas as questões práticas, abolia as vantagens 

culturais da cidade sobre o campo (p. 22).  

 

Esse “admirável mundo novo”, prenúncio do novo milênio da Era Cristã 

(HOBSBAWM, 2001), se desponta repleto de novas ideais e significados recriados pelas 

maravilhas da tecnologia da informação e comunicação, com a rápida evolução e 

popularização da informática e a expansão da rede mundial de computadores por meio da 

Internet e da automação de processos, dando, de fato, sentido a uma nova revolução industrial 

nos anos 1990. 

Desde a primeira revolução industrial, o que sempre se temeu com as alterações 

decorrentes dos avanços tecnológicos e as mudanças no mundo do trabalho, é a ameaça da 

desqualificação, precarização ou mesmo extinção do trabalho humano como efeitos nefastos 

da inserção da maquinaria, como já advertira Marx em sua crítica sobre os modos de 

produção capitalista e sobre as relações entre o capital e a classe trabalhadora.  

Tais pressupostos são importantes para pensarmos as questões inerentes ao processo 

de modernização da sociedade com essas revoluções8 no campo das ciências tecnológicas com 

a rápida evolução da informática e seus efeitos no trabalho humano com o um dos fatores que 

                                                           
8
 A despeito da ideia de revolução tecnológica com o aprimoramento das TIC e de sua penetração em todos os 

campos, como trazem muitos autores como Castells, Schaff, Lévy, dentre outros, a partir da década de 1990, e 

difundida por muitos estudiosos também da educação, é importante mencionar a opinião de Frigotto (2010) de 

que “os debates do início da década de 1990 sobre a natureza das novas tecnologias caracterizadas como 

configuradoras da Terceira Revolução Industrial, as mudanças na base técnica da produção e o impacto sobre o 

conteúdo do trabalho, a divisão do trabalho e qualificação e formação humana nos permitem identificar uma 

problemática que se expõe como desafio teórico e político prático para quem tomou como eixo de compreensão 

dos processos educativos e da organização da escola unitária e politécnica, a categoria trabalho” (p. 56). 
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marcam o fim do século XX. Para isso, nos deteremos nas análises de Manuel Castells e 

Adam Schaff que, dentre outros autores do campo da sociologia, apresentam importantes 

considerações sobre a relação entre tecnologia e sociedade e as mudanças decorrentes no 

processo de trabalho.  

As proposições apresentadas por ambos e reforçadas também pelas análises dos 

diversos autores como Frigotto (2010), Barreto (2011), Belloni (2009), Toschi (2010), Mill 

(2012) dentre outros, contribuem para nossas discussões sobre o trabalho dos tutores na EaD, 

já que a atividade desses profissionais não só está relacionada aos artefatos tecnológicos que 

integram as TIC, mas, também, mediado por elas, o que pressupõe a necessidade de 

refletirmos sobre questões como desqualificação, flexibilização e precarização do trabalho 

docente. 

 

 

A concepção de sociedade em rede proposta por Manuel Castells 

 

O sociólogo espanhol Manuel Castells (1999), no primeiro volume de sua trilogia “A 

sociedade em rede” nos possibilita compreendermos os efeitos da “era da informação” ao se 

debruçar em profunda discussão acerca da revolução tecnológica de nosso tempo, originada a 

partir dos anos 1970. Nesse contexto emerge, principalmente nos Estados Unidos, um novo 

paradigma tecnológico baseado na tecnologia da informação e comunicação e que se 

constituiu como “um segmento específico da sociedade norte-americana, em interação com a 

economia global, e a geopolítica mundial, que concretizou um novo estilo de produção, 

comunicação, gerenciamento e vida” (p. 43).   

A partir daí, segundo Castells (1999), “meio inconscientemente, a revolução da 

tecnologia da informação difundiu pela cultura mais significativa de nossas sociedades o 

espírito libertário dos movimentos dos anos 60” (p.43). Essa tecnologia se propagou sendo 

apropriada por diferentes países, culturas e organizações diversas e com diferentes objetivos, 

aplicações, usos e ainda produzindo inovação tecnológica num ritmo cada vez mais veloz. 

Contudo, os efeitos dos avanços da informática se fizeram sentir com maior intensidade na 

década de 1990, quando passa a alterar drasticamente a economia, a sociedade e a cultura.  

O autor enfatiza as novas formas imateriais de produtividade no contexto dessa década 

com a expansão da Internet, consequência da transformação tecnológica com suas novas 

formas e processos sociais originados no bojo da reestruturação pós-fordista do sistema 

produtivo capitalista com a mundialização do capital que vem afetando, sobretudo, o trabalho. 
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Em suas formulações e ideias, menciona sobre o determinismo tecnológico
9
 ao se 

referir à penetrabilidade das tecnologias informacionais em todas as esferas da atividade 

humana para analisar a complexidade da nova economia, sociedade e cultura em formação. 

Acerca desse determinismo tecnológico, o autor expõe sua ressalva: 

 
É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve o 

curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, inclusive 

criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de descoberta 

científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o resultado final 

depende de um complexo padrão interativo. Na verdade, o dilema do determinismo 

tecnológico é, provavelmente, um problema infundado, dado que a tecnologia é a 

sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas 

ferramentas tecnológicas (CASTELLS, 1999, p.43 – itálico do autor). 

  

Ao dizer isso, se apropria bastante das concepções sobre determinismo tecnológico 

para construir sua proposição acerca da nova sociabilidade que se caracteriza como o conjunto 

das relações sociais construído pelo que ele denomina de sociedade em rede, tendo o Estado 

uma influência significativa nesse processo. 

No que concerne ao Estado e sua influência sobre a relação tecnologia-sociedade, que 

deve ser guardado para o entendimento dessa relação, segundo Castells (1999), “é que o papel 

do Estado, seja interrompendo, seja promovendo, seja liderando a inovação tecnológica, é um 

fator decisivo no processo geral, à medida que expressa e organiza as forças sociais 

dominantes em um espaço e uma época determinante” (p. 49). A despeito da importância do 

Estado como interventor na tecnologia, o autor argumenta ainda que: 

 
em grande parte, a tecnologia expressa a habilidade de uma sociedade para 

impulsionar seu domínio tecnológico por intermédio das instituições sociais, 

inclusive o Estado. O processo histórico em que esse desenvolvimento de forças 

produtivas ocorre assinala as características da tecnologia e seus entrelaçamentos 

com as relações sociais (p. 49).  

 

Portanto, podemos compreender que o Estado desenvolvimentista deu o grande 

impulso ao desenvolvimento tecnológico. Da mesma forma, ocorreu com a revolução 

tecnológica dos últimos tempos, que se originou e se difundiu, não por acaso, em um período 

histórico no qual a tecnologia foi uma ferramenta básica para o processo de reestruturação do 

capitalismo em nível mundial.  

                                                           
9
 De acordo com Peixoto (2009), no determinismo tecnológico, “o avanço contínuo e inexorável da tecnologia 

seria a força motriz da história que, pressionando as relações técnicas e sociais de produção, levaria a sucessivos 

e mais avançados modos de produção. Dessa maneira, as teorias deterministas reduzem ao mínimo a capacidade 

humana de controlar o desenvolvimento técnico, mas consideram que os meios técnicos são neutros na medida 

em que satisfazem apenas às necessidades naturais” (p. 220). 
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Em decorrência desse fato, o autor afirma que: 

 

a nova sociedade emergente desse processo de transformação é capitalista e também 

informacional, embora apresente variação histórica considerável nos diferentes 

países, conforme sua história, cultura, instituições e relação específica com o 

capitalismo global e a tecnologia informacional (CASTELLS, 1999, p. 50). 

 

Com efeito, no campo da produção, esses avanços tecnológicos de nosso tempo 

propiciaram novas condições para uma reestruturação no sistema produtivo para acumulação 

do capital na chamada nova economia, que preconiza uma forma de produção mais flexível e 

enxuta a partir da década de 1980. Tal como afirma Castells (1999), “no processo, o 

desenvolvimento e as manifestações dessa revolução tecnológica foram moldados pelas 

lógicas e interesses do capitalismo avançado, sem se limitarem às expressões desses 

interesses” (p. 50).  

Ao se propor a analisar o que denomina “era da informação”, Castells (1999) se detém 

na discussão sobre “o surgimento de uma nova estrutura social, manifestada sob várias formas 

conforme a diversidade de culturas e instituições em todo o planeta” (p. 51). Acerca desse 

fato, pondera que “essa nova estrutura social está associada ao surgimento de um novo modo 

de desenvolvimento, o informacionalismo, historicamente moldado pela reestruturação do 

modo capitalista de produção, no final do século XX” (p. 51). Justifica essa sua perspectiva de 

análise teórica, explicando que “as sociedades são organizadas em processos estruturados por 

relações historicamente determinada de produção, experiência e poder” (p. 51, itálico do 

autor). Dessa tríade, tomamos como ênfase a designação do Poder que, segundo o autor, se 

refere àquela “[...] relação entre os sujeitos humanos que, com base na produção e na 

experiência, impõe a vontade de alguns sobre os outros” (p. 51) e para o autor, “as instituições 

sociais são constituídas para impor o cumprimento das relações de poder existentes em cada 

período histórico, inclusive os controles, limites e contratos sociais conseguidos nas lutas pelo 

poder” (CASTELLS, 1999, p. 51). 

As revoluções tecnológicas em cada contexto da modernidade sempre se apresentaram 

como promessa de atender às necessidades da sociedade. E de acordo com as análises de 

Castells (1999), a primeira revolução industrial realçou o poder do capital sobre a força de 

trabalho; a segunda consolidou esse processo, sobrepôs o conhecimento ao capital por meio 

da informação, na chamada “era da informação” e que se traduz posteriormente na “era do 

conhecimento”, cujo “novo modelo informacional de desenvolvimento, a fonte de 

produtividade acha-se na tecnologia de geração de conhecimentos, de processamento da 
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informação e de comunicação de símbolos” (p. 54).  

De acordo com o autor, pela experiência histórica de revoluções tecnológicas a 

introdução de novas tecnologias no processo produtivo modifica drasticamente as relações de 

trabalho e emprego. Por isso, pontua que a mudança tecnológica não destruiu o emprego 

como um todo, mas possibilitou a retirada e ou substituição de algumas ocupações com 

destaque ainda para a feminização da força de trabalho, ainda que a valorização do trabalho 

da mulher em termos de remuneração salarial se mantém inferior em relação ao dos homens 

(CASTELLS, 1999). 

Atualmente, assistimos surpresos (maravilhados ou perplexos) aos avanços e 

aperfeiçoamento extraordinário das mídias digitais. Em tempos cada vez mais curtos, são 

lançados vários produtos no mercado, sempre com a promessa de atualização de seus 

produtos como um diferencial de competitividade. Esse aprimoramento veloz dos hardwares, 

softwares e de todo o sistema de comunicação e de modelos de produtos relacionados a essas 

tecnologias da chamada “era da informação” vem buscando, cada vez mais, interligar a todos 

numa espécie de teia mundial por meio de máquinas10 sofisticadas, formando o que Castells 

(1999) denomina “sociedade em rede”, ainda que “a forma de organização social em redes 

tenha existido em outros tempos e espaços” (p. 565).   

O autor conceitua essa nova rede social como: 

 
estruturas abertas capazes de se expandir de forma ilimitada, integrando novos nós 

desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem 

os mesmo códigos de comunicação (por exemplo, valores ou objetivos de 

desempenho). Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto 

altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio. [...] São 

instrumentos apropriados para a economia capitalista baseada na inovação, 

globalização e concentração descentralizada; para o trabalho, trabalhadores e 

empresas voltadas para a flexibilidade e adaptabilidade; para uma cultura de 

desconstrução e reconstrução contínuas; para uma política destinada ao 

processamento instantâneo de novos valores e humores públicos; e para uma 

organização social que vise a suplantação do espaço e invalidação do tempo [...]  

Uma vez que as redes são múltiplas, os códigos interoperacionais e as conexões 

entre redes tornam-se fontes fundamentais da formação, orientação e desorientação 

das sociedades. A convergência da evolução social e das tecnologias da informação 

criou uma nova base material para o desempenho de atividades em toda a estrutura 

social. Essa base material construídas em redes define processos sociais 

predominantes, consequentemente dando forma à própria estrutura social. 

(CASTELLS, 1999, p. 566). 

 

No tocante à relação entre tecnologia e trabalho, segundo o autor, ocorreram fecundas 

                                                           
10

 Neste estudo, adotamos o termo “máquina” para designar principalmente o computador ou outro artefato 

tecnológico por meio dos quais professores e alunos interagem na EAD on-line, utilizando-se de uma plataforma 

na Internet em que ocorre o processo ensino-aprendizagem inteiramente mediatizado. 
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transformações do processo de trabalho no paradigma informacional dos anos 1990 com a 

introdução de novas formas de divisão técnica e social de trabalho. O fato é que:  

 
o processo de reestruturação capitalista deixou marcas decisivas nas formas e nos 

resultados da introdução das tecnologias da informação e no processo de trabalho. 

Os meios e formas dessa reestruturação também foram diversos dependendo da 

capacidade tecnológica, cultura política e tradições ligadas ao trabalho em cada país. 

(CASTELLS, 1999, p. 566). 

 

No século XXI, a sociedade se desponta preconizada pela nova economia, “organizada 

em redes globais de capital, gerenciamento e informação e o acesso a know-how tecnológico”, 

vistos como imprescindíveis para a produtividade e competitividade (p. 567). Dentre outras 

consequências, para a mão de obra e as relações sociais desse admirável mundo novo do 

capitalismo informacional global, 

 
o processo de trabalho é cada vez mais individualizado e a mão de obra está 

desagregada no desempenho e reintegrada no resultado através de uma 

multiplicidade de tarefas interconectadas em diferentes locais, introduzindo uma 

nova divisão de trabalho mais baseada nos atributos/capacidades de cada trabalhador 

que na organização da tarefa. (p. 567). 

 

Os efeitos da expansão das TIC no mundo do trabalho trouxeram também implicações 

como a dispensa de trabalhadores e eliminação de alguns postos de trabalho. No entanto, o 

autor ressalta que tal mudança não teve como consequência o desemprego em massa como 

sempre se pensou e, provavelmente, nem mesmo num futuro previsível. Segundo Castells 

(1999), 

 
se trabalho, trabalhadores e classes trabalhadoras existem e até se expandem em todo 

o mundo, as relações sociais entre capital e trabalho sofreram uma transformação 

profunda. Na essência, o capital é global. Via de regra, o trabalho é local. O 

informacionalismo, em sua realidade histórica leva à concentração e globalização do 

capital exatamente pelo emprego do poder descentralizador das redes. A mão de 

obra está desagregada em seu desempenho, fragmentada em sua organização, 

diversificada em sua existência, dividida em sua ação coletiva. [...] Os trabalhadores 

perdem sua identidade coletiva, tornam-se cada vez mais individualizados quanto a 

suas capacidades, condições de trabalho, interesses e projetos. (p. 570). 

 

Essas ponderações do autor acercadas consequências trazidas pelas TIC para o mundo 

do trabalho e para os trabalhadores, tal como já advertira Marx em suas análises sobre a 

influência das tecnologias sobre o trabalho e sobre os trabalhadores, são significativas para 

pensarmos os trabalhadores da EaD. Contudo, tal concepção não é compartilhada por outros 

estudiosos que apresentam uma concepção bastante diferenciada dessa relação entre trabalho 

e desenvolvimento tecnológico. É o caso de Adam Schaff (1999), cujas proposições 

apresentaremos no texto, a seguir. 



32 

 

As proposições otimistas de Adam Schaff acerca das TIC  

 

Certamente o filósofo e sociólogo polonês Adam Schaff (1999) é um autor que 

julgamos importante referendar em nosso estudo, já que discute as mudanças na sociedade 

influenciada pelos avanços técnico-científicos. Em sua obra “A sociedade informática”, esse 

autor nos apresenta sua concepção sobre a perspectiva para o futuro da humanidade ao tratar 

das questões inerentes ao indivíduo humano inserido no que ele chama de sociedade 

informática, ou seja, sobre o papel das tecnologias na sociedade em desenvolvimento.  

Ao refletir sobre o contexto dos anos 1990, tendo como referência a modernização da 

sociedade, Schaff (1999) adverte para o fato de que não é necessário ser um marxista para 

poder analisar as mudanças sociopolíticas decorrentes das evoluções tecnocientíficas 

correlatas que se deram diante dos olhos de todos. Por isso, apresenta-nos suas proposições 

sobre o estágio em que as TIC se encontram na sociedade desde o final da década de 1980 e 

discute os rumos da sociedade e das relações sociais em decorrência das tecnologias que, cada 

vez mais, adentram em todos os campos sociais com efeitos profundos sentidos na vida 

individual e social das pessoas, com consequências para o mundo do trabalho e a educação.  

Segundo o autor, se compararmos a inserção das novas tecnologias da comunicação e 

informação, a chamada “segunda revolução industrial” ou “revolução técnico-científica”11 

(surgimento da microeletrônica, aprimoramento da microbiologia e a exploração de novas 

fontes de energia nas últimas décadas do século XX), com a primeira grande revolução 

industrial em que se deu o aparecimento das máquinas a vapor e depois a eletricidade no 

sistema produtivo, tendo como grande mérito o de substituir a força física do homem pela 

energia das máquinas (final do século XVIII e início do século XIX), “a característica está no 

salto qualitativo operado no desenvolvimento da tecnologia de produção que acabou por 

romper a continuidade dos avanços quantitativos que se iam acumulando nas tecnologias já 

existentes” (p.22). E a diferença entre ambas as fases, segundo Schaff (1999), está no fato de 

que “enquanto a primeira revolução conduziu a diversas facilidades e a um incremento no 

rendimento do trabalho humano, a segunda, por suas consequências, aspira à eliminação total 

deste” (p. 22).  

                                                           
11

  Para Barreto (2004), como corolário da globalização, a chamada revolução científico-tecnológica surge como 

extrapolação conceitual indevida, motivada pelo determinismo tecnológico. Trata-se, pois de um equívoco, e em 

razão dele, a autora adverte que “as tecnologias podem não ser vistas como produções histórico-sociais, sendo 

deslocadas para a origem de mudanças que, por sua vez, sustentam a concepção de „sociedade da informação‟”. 

(p. 1183). 
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É necessário ressaltarmos que, diferentemente do conhecimento que temos sobre 

história no que tange à ocorrência da Revolução Industrial em três fases (primeira fase – 

Inglaterra em meados do século XVIII; segunda fase – Estados Unidos no final do século XIX 

e começo do século XX; e a terceira fase – Estados Unidos, final da Segunda Guerra Mundial 

até os dias atuais), Adam Schaff (1999), em seus estudos, refere-se a apenas duas fases: a 

primeira grande revolução industrial (final do século XVIII e inicio do século XIX), e a 

segunda em curso a partir das duas últimas décadas do século XX. 

A despeito do futuro do trabalho e sobre as incertezas do ser humano diante das 

transformações que essas tecnologias vêm trazendo (valores, economia, política, cultura, 

educação) para o conjunto da vida social, Schaff (1999) considera que a automação da 

produção suscitará uma sociedade mais justa e democrática, com equidade na distribuição das 

benesses geradas pelas novas sociedades industrializadas no futuro. Por essa razão, sustenta a 

hipótese de desaparecimento das estruturas de classe, tal como existe nas sociedades da 

atualidade12. Conforme o entendimento do autor, ainda que esses avanços no sistema 

produtivo possam, para o mundo do trabalho, significar a libertação do homem da maldição 

divina do Antigo Testamento sobre o sofrimento que se teria de passar com o próprio trabalho 

para garantir o pão de cada dia, essa nova revolução 

 
coloca uma série de problemas sociais ligados à necessidade de se encontrar uma 

instituição que possa substituir o trabalho humano tradicional, seja como fonte de 

renda que permita ao homem satisfazer suas necessidades materiais, seja como fonte 

de “sentido de vida”, entendido como fundamental para a satisfação das suas 

necessidades não materiais, isto é, das suas necessidades espirituais (p. 22). 

 

Acerca dos avanços científicos provocados pelas novas tecnologias e pelo uso de 

novas técnicas, Schaff (1999) assinala que, nos últimos tempos, elas propiciaram 

transformações significativas nas sociedades em todas as áreas, com as revoluções na 

microeletrônica, microbiologia, e energia nuclear. Sobre essa tríade revolucionária, “assinala 

os amplos caminhos do nosso conhecimento a respeito do mundo e também do 

desenvolvimento da humanidade”. No entanto, não deixa de ressaltar que “as possibilidades 

de desenvolvimento são enormes, como são também enormes os perigos inerentes a elas, 

especialmente na esfera social” (p. 25). 

                                                           
12

 Em suas críticas sobre as análises de Schaff, no que concerne às mudanças trazidas pelas tecnologias 

modernas para o mundo do trabalho, Frigotto (2010) ressalta que a concepção desse autor sobre “o papel da 

tecnologia na superação da forma mercadoria de trabalho e, como consequência, o desaparecimento da classe 

trabalhadora não enfrenta a questão da forma que assumem as classes sociais no capitalismo transnacional e sua 

análise converge com as perspectivas da sociedade do conhecimento e do tecno-economicismo ou 

tecnocratismo”. (p. 134). 
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Diante dessas concepções de Schaff (1999) apresentadas aqui de forma sucinta, 

podemos dizer que a tecnologia, fruto da criação humana sempre foram imprescindíveis ao 

desenvolvimento individual e social. Contudo, é necessário apreendermos as diversas 

concepções que giram em torno dela para pensarmos suas vantagens e desvantagens, 

sobretudo a que interesses ela pode servir por ser capaz de controlar e dominar pessoas, 

instituições e sociedades inteiras. Sobre essas questões, vejamos as proposições de outros 

autores. 

 

 

Ainda sobre tecnologia e sociedade: concepções de outros autores 

 

Além de Adam Schaff e outros autores, como, por exemplo, o sociólogo francês Jean 

Lojkine, que surgem no contexto da década de 1990 anunciando os benefícios trazidos com a 

revolução tecnológica, ou revolução informacional, entre outros tantos conceitos para 

justificar as transformações advindas das TIC, destacamos Pierre Lévy (também francês). 

Esse conhecido filósofo, estudioso sobre o tema da informação, elaborou diversos conceitos 

relacionados às TIC, ressaltando o salto significativo na evolução da humanidade a partir da 

difusão da Internet e dos avanços na informática. Pelas suas inúmeras obras abordando essa 

perspectiva, inclusive sobre as possibilidades para o mundo do trabalho, acabou se tornando 

referência na defesa do uso da tecnologia na educação e para estudos sobre EaD no Brasil. 

Em relação à concepção de rede de comunicação social, por exemplo, que se origina 

da interconexão mundial dos computadores, dando sentido à ideia de uma nova cultura, Pierre 

Lévy (1999) denomina de “ciberespaço”, especificando “não apenas a infraestrutura material 

da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, 

assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo” (p. 17). Outro termo 

relacionado é “cibercultura”, que, segundo o autor, “especifica o conjunto de técnicas 

(matérias e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (p. 17). 

Além dessas diferentes concepções dos autores sobre os efeitos revolucionários das 

TIC na sociedade, destacamos, ainda, as análises de Frigotto (2006). O autor trata de questões 

inerentes aos conceitos sobre técnica e tecnologia, tendo em vista a influência na educação. 

Segundo o autor, para além do entendimento etimológico ou do senso comum do termo 

“tecnologia”, é imprescindível compreendê-la, “no atual contexto histórico do capitalismo, 

como uma prática social cujo sentido e significado econômico, político, social, cultural e 
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educacional se definem dentro das relações de poder entre as classes sociais” (p. 243). Se 

pudermos compreendê-la por essa perspectiva, segundo o autor, seria possível entendermos 

 
porque a promessa iluminista do poder da ciência, técnica e „tecnologia‟ – para 

libertar o gênero humano da fome, do sofrimento e da miséria – não se cumpriu para 

grande parte da humanidade e, no mesmo sentido, nos permite compreender o 

caráter mistificador e falso do determinismo tecnológico tão em voga atualmente na 

propalada sociedade globalizada e do conhecimento. Da mesma forma, entender a 

„tecnologia‟ como uma prática social nos permite, também, não cair no sentido 

oposto mediante uma visão de pura negatividade da „tecnologia‟ por ter-se tornado, 

nas atuais condições do capitalismo, cada vez mais privatizada pelo capital e, 

consequentemente, mais excludente e destrutiva (FRIGOTTO, 2006, p. 243).  

 

Valendo-se das proposições apresentadas pelo filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto, 

que empreendeu profunda e complexa análise sobre o conceito de tecnologia em uma obra 

bastante extensa, Frigotto (2006) nos apresenta, em forma de síntese, os quatro sentidos mais 

usuais desse conceito destacados por esse pensador: 

 
o primeiro e mais geral é seu sentido etimológico: „tecnologia‟ como o „logos‟ ou 

tratado da técnica. Estariam englobados, nesta acepção, “a teoria, a ciência, a 

discussão da técnica, abrangidas nesta última acepção as artes, as habilidades do 

fazer, as profissões e, generalizadamente, os modos de produzir alguma coisa”. O 

segundo sentido de „tecnologia‟ é tomado, no senso comum e no linguajar corrente, 

como sinônimo de técnica ou de know-how. O terceiro sentido, que também aparece 

frequente, relaciona-se ao „conjunto de técnicas de que dispõe uma sociedade‟. 

Refere-se mais especificamente ao grau de desenvolvimento das forças produtivas 

de uma determinada sociedade. Por fim, um quarto sentido, ligado a este último, que 

é o de „tecnologia‟ como „ideologia da técnica‟ (p. 243).  

 

Ainda sobre o termo tecnologia, é interessante apresentarmos o que diz o Dicionário 

de Filosofia, de Nicola Abbagnano. No léxico, a tecnologia é apresentada como “o estudo dos 

processos técnicos de determinado ramo da produção industrial ou de vários ramos; o mesmo 

que técnica; o mesmo que tecnocracia” (p. 942). Quanto à técnica, segundo o referido 

dicionário, “o sentido geral do termo coincide com o sentido geral de arte”. Seu significado 

 
compreende qualquer conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade 

qualquer. Nesse sentido, técnica não se distingue de arte, de ciência, nem de 

qualquer processo ou operação capaz de produzir um efeito qualquer: seu campo 

estende-se tanto quanto o de todas as atividades humanas (p. 939). 

 

Além disso, é importante também pontuarmos que a tecnologia, como força 

dominantemente do capital, acaba atuando numa lógica crescente de produção destrutiva 

(FRIGOTTO, 2006, p. 244). Nessa perspectiva, vale destacarmos, também, a opinião de 

Chauí (2001): “a ciência e a tecnologia tornaram-se forças produtivas, deixando de ser mero 

suporte do capital para se converter em agentes de sua acumulação” (p. 20). A autora também 
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argumenta sobre as consequências dessa interferência e apoderação capitalista no 

desenvolvimento científico e tecnológico que “mudou o modo de inserção dos cientistas e 

técnicos na sociedade porque se tornaram econômicos diretos, e na força e o poder capitalistas 

encontraram-se no monopólio dos conhecimentos e da informação” (p. 20). 

Contudo, apesar de reconhecer essa hipótese envolvendo as relações de poder no uso 

das tecnologias, Frigotto (2006) adverte que esse fato não pode “nos conduzir ao viés, 

também frequente, de uma visão de „pura negatividade da tecnologia‟ em face à sua 

subordinação aos processos de exploração e alienação do trabalhador e como força cada vez 

mais diretamente produtiva do metabolismo e da reprodução ampliada do capital” (p. 244).  

A despeito das perspectivas sobre evolução das TIC para a sociedade moderna a partir 

da segunda metade do século XX, Barreto (2009) recorre às proposições de Mattelart (2003) e 

Felinto (2006) para destacar a característica messiânica que essas tecnologias da informação e 

comunicação apresentam no atual estágio de desenvolvimento da sociedade. Segundo o 

entendimento da Barreto (2009), o messianismo é intrínseco à história dos imaginários sobre a 

tecnologia. Na medida em que se pôde avançar no controle do tempo e do espaço sempre 

houve uma pretensa promessa de uma sociedade mais justa, solidária, livre e prospera 

(BARRETO, 2009).  

Assim, tendo em vista as concepções deterministas da tecnologia que pode ser 

analisada tanto em termos positivos como negativos, pois pode nos direcionar a um mundo 

melhor, mais justo ou por outro lado, nos ameaça com os danos à natureza e pode 

comprometer a autonomia dos sujeitos sociais (PEIXOTO, 2013), convém compreendermos 

especificamente seus efeitos na educação nos processos pedagógicos e, sobretudo, no trabalho 

dos sujeitos que atuam na EaD, como é o caso dos tutores. É sobre essas questões que 

trataremos a seguir. 

 

 

1.2 As novas tecnologias da informação e comunicação e a promessa de inovação no 

campo educacional 

 

Após essas breves tessituras sobre as profundas mudanças provocadas pela tecnologia, 

especialmente pelas TIC, no processo de modernização das sociedades, interessam-nos, pois, 

agora, de modo mais específico, tratar sobre as transformações decorrentes delas no campo 

educacional brasileiro. Transformações efetivadas, sobretudo, a partir da década de 1990, 

sendo sua utilização e desenvolvimento preconizados pelo Estado em parceria com as 
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empresas na defesa de que, dentre outras possibilidades, há a melhoria das condições de 

trabalho, dos processos, a promoção da universalização e a democratização do ensino em 

todos os níveis, especialmente no nível superior, com o aprimoramento da EaD (que passou a 

denominar-se, também, educação on-line, educação virtual). 

Nessa perspectiva, consideramos significativa a opinião de Castells (1999) sobre a 

difusão das tecnologias em cada sociedade e a diferença das alterações sofridas por elas. Para 

o autor, “o fato de países e regiões apresentarem diferenças quanto ao momento de dotarem 

seu povo do acesso ao poder da tecnologia representa fonte crucial de desigualdade em nossa 

sociedade” (p. 52).  Entendemos esse fato como uma das razões para justificar a discrepância 

em tentar comparar a experiência de outros países com a expansão da educação a distância no 

Brasil. 

Desde que a EaD se firmou como modalidade educacional (art. 1º do Decreto nº 5.622, 

de 19 de dezembro de 2005)
13

, vem sendo implementada, no Brasil, conforme o dispositivo 

na LDB/1996 que institui sua regulamentação, incentivando, por meio do Poder Público, o 

desenvolvimento e a veiculação de programas em todos os níveis e modalidades de ensino, e 

de educação continuada (BRASIL, MEC, 2006). Mesmo tendo passado quase duas décadas 

em que esse documento autorizou o programa, e principalmente em decorrência da adesão das 

IES públicas, ainda hoje não se percebe consenso quanto à viabilização dessa modalidade, 

sobretudo para a expansão em nível superior. Uma das questões bastante tensionadas refere-se 

à distinção entre educação e ensino. 

Sobre esse fator, Fétizon e Minto (2007) chamam a atenção para o equívoco que a 

própria sigla EaD suscita, pois os termos “ensino” e “educação” são confundidos e variam 

muito nas discussões, sendo usados como sinônimos, provocando uma confusão que deve ser 

evitada a todo custo. Para os autores, o conceito de educação é amplo e se refere à forma 

sistematizada dos processos de ensino e aprendizagem, ao passo que o ensino pode ser 

entendido como uma atividade para além de transmissão de informações, já que conhecimento 

não pode ser confundido com acúmulo de informações. 

Utilizando-se da análise crítica do discurso, Barreto (2011), também nos apresenta 

alguns apontamentos importantes sobre o discurso da democratização do acesso à educação 

                                                           
13 Esse Decreto Regulamenta o art. 80 da Lei nº  9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional. Vejamos o que diz o art. 1º: “Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação 

a distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos” 
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superior via educação a distância. Para isso, ressalta também a confusão envolvendo o uso do 

termo educação, conforme ficou estabelecido na abreviatura EaD e é citado na legislação 

específica para designar essa proposta, e não simplesmente ensino que, segundo a autora, é 

“outra formulação que parece sedimentada no imaginário social e pedagógico, mesmo que, 

contraditoriamente, a sua discussão tenda a estar restrita à condição de „modalidade‟” (p. 

43)
14

. 

Essas e outras questões relacionadas à EaD demonstram que seu processo de 

implantação nas universidades para oferta de educação superior se deu repleto de problemas,  

preconceito, desconfiança (BELLONI, 2009, MIL, 2012) e até mesmo perplexidade quanto à 

forma como se dá a expansão e investimento por parte do Estado em parceria com as 

empresas para ampliar e melhorar a qualidade dos cursos ofertados e da gestão. Os gestores 

apostam no aperfeiçoamento e treinamento de profissionais (como é o caso dos professores e 

profissionais que exercem a função de tutores) para o uso das TIC como ferramentas 

inovadoras para a educação superior on-line. A forma como essa modalidade tem sido 

implantada no país, sem um debate aprofundado envolvendo a todos os educadores, gerou o 

entendimento de que se trata apenas de mais um projeto ousado e ambicioso do Estado em 

parceria com empresas para levarem adiante esses programas nas instituições públicas e 

privadas de formação superior, preconizado por organismos internacionais como a Unesco, o 

Banco Mundial, dentre outros. Por isso, o debate se manteve acirrado. 

Contudo, atualmente, podemos notar que, gradativamente, as críticas vão sendo 

apresentadas de forma mais construtiva, conforme destacado por Mill (2012), ao afirmar 

ainda que as críticas anteriormente feitas à EaD, “ajudaram a criar condições para a superação 

da má fama e, mais recentemente, o cenário brasileiro (e mundial) tornou-se bem mais 

favorável” (p. 26). De acordo com Toschi e Faria (2011), a UAB, que surge com a proposta 

de formação a distância para dar conta de solucionar a crise na educação brasileira “de falta 

de professores, de recursos, de aumento da violência na escola, de desprestígio social e 

salarial da profissão, foi vista com ressalvas e desconfianças pela sociedade e pela 

universidade” (p. 216). No entanto, segundo as autoras, “apesar dos que a assumem ser 

                                                           
14

 Como salientado por Toschi (2011), “a educação a distância [...] é EDUCAÇÃO e, portanto, requer todo o 

cuidado necessário para discutir tal campo científico”. Ainda segundo a autora, embora possa parecer paradoxal, 

o contrário de presença é ausência, e não distância. Assim, educação a distância não quer dizer educação ausente, 

mas sim é uma ação educativa na qual professores e estudantes não precisam estar no mesmo espaço geográfico, 

nem precisam estar no espaço virtual definido para ser a sala de aula virtual ao mesmo tempo, no entanto, podem 

estar em interação síncrona ou assíncrona. Só por essas duas questões, de tempo e de espaço, pesquisar sobre 

EaD não é coisa simples” (p. 2). Ressalte-se que Mirza Seabra Toschi é uma das pesquisadoras que adverte sobre 

o fato de se tomar a EaD como modalidade.  
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minoria na universidade, essa é a primeira vez na história da educação brasileira, que a 

educação a distância está sendo discutida na academia” (p. 216). 

Entendemos que com a rápida ampliação dos programas de educação a distância, no 

Brasil, os gestores da educação, assim como alguns defensores da EaD alegam a experiência 

bem sucedida de outros países, como um dos argumentos para implantação e desenvolvimento 

no país, justamente por entendê-la como estratégia para proporcionar o direito à educação 

superior às pessoas que não tiveram ou não têm a possibilidade de frequentar a educação 

presencial por diversos fatores. O principal deles é a dimensão continental do país com suas 

dificuldades geográficas para a oferta de cursos presenciais em todas as regiões. Entendemos 

que, sem considerar a realidade social e cultural do Brasil, inclusive no que se refere ao 

desenvolvimento e uso de tecnologias, as experiências bem sucedidas de outros países em 

educação a distância não poderia servir de parâmetro para o desenvolvimento dessa forma de 

educação não presencial por aqui
15

.  

Sobre essa problemática, Frigotto (2010) apresenta suas ponderações a partir da 

educação básica, ressaltando a importância das concepções dos clássicos do pensamento 

social, político e econômico brasileiro. Tais concepções, segundo o autor, nos possibilitam 

por um lado, compreendermos as forças que disputaram os projetos societários e a nossa 

trajetória até os dias atuais e que o projeto da classe burguesa brasileira não necessita da 

universalização da escola básica. Por isso, reproduz, por diferentes mecanismos, a escola dual 

e uma educação profissional e tecnológica restrita (que adestra as mãos e aguça os olhos) para 

formar o “cidadão produtivo”, submisso e adaptado às necessidades do capital e do mercado. 

Por outro lado, permitem, também, entendermos “porque combatem aqueles que postulam 

uma escola unitária, universal, gratuita, laica e politécnica” (p. 18).  

Frigotto (2009)16 também adverte: “com ênfases diferentes, vários autores 

contemporâneos traçam os (des)caminhos que nos conduziram até o presente”(p.19). Refere-

se, por exemplo, às concepções de Caio Prado Júnior (1966) o qual afirma existir três 

problemas que convivem e se reforçam em nossa formação social desigual, impedindo 

mudanças estruturais, a saber: 

                                                           
15

 Dourado e Santos (2011) apontam que “a democratização da educação superior implica o estabelecimento de 

políticas conseqüentes de expansão da educação presencial e a distância. A expansão deve também ter como 

parâmetro a urgência do posicionamento efetivo da IES públicas frente ao predomínio da rede privada de ensino 

na educação superior a distância com oferta maciça de cursos de baixo custo e, muitas vezes, de baixa 

qualidade” (p. 177). 
16

 Extraído do prefácio de “Escola pública e pobreza no Brasil: a ampliação para menos”, de Eveline Algebaile 

(2009). 
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o primeiro é o mimetismo que se explicita pela cópia das teorias dos países dos 

centros hegemônicos na análise de nossa realidade histórica, estratégica que se 

reitera atualmente pela subserviência às teorias e políticas dos organismos 

internacionais e de seus intelectuais e técnicos, já que os protagonistas dos projetos 

econômicos e das propostas de reformas educacionais surgidas a partir da década de 

1990 formaram-se em universidades estrangeiras, ícones do pensamento desses 

organismos, e/ou trabalharam nos mesmos. O segundo é o crescente endividamento 

externo e interno, também vinculado a uma postura de sobrevivência. O terceiro 

constitui-se pela abismal assimetria entre o poder do capital e o do trabalho. (p. 19). 

 

O que podemos perceber nesses debates é que o sistema econômico, – que vai se 

modificando e criando novas formas de intervenção na sociedade –, atua de modo perverso 

sobre o Estado e a sociedade. Com isso, chega a desarticular suas intuições sociais, trazendo 

novas demandas ao sistema educacional de maneira abrupta que desencadeia uma crise17 

sobre a educação superior (TOSCHI; FARIA, 2011).  

Cerceada, a educação luta contra as pressões para o que se convencionou chamar de 

“nova sociabilidade”18 do capital, se enveredando cada vez mais submissa nas trilhas da 

modernidade, tendo a tecnologia como fetiche (BARRETO, 2010). 

Belloni (2009), que defende os méritos da educação a distância como solução 

inovadora para a melhoria da qualidade da educação em todos os níveis, e como modelo 

capaz de promover a universalização e democratização do acesso à educação superior, 

apresenta em 2009, seu posicionamento sobre o estágio em que essa modalidade se encontra, 

tendo em vista o percurso de uma década: 

 
vista naquela época como solução paliativa, rejeitada pela maioria dos professores 

das grandes universidades públicas e denunciada por movimentos de estudantes e 

professores como uma concessão à oferta de ensino de baixa qualidade, a educação a 

distância aparece agora como caminho incontornável não apenas para a ampliação 

rápida do acesso ao ensino superior, mas também, e eu gostaria de dizer, 

principalmente, como uma nova solução de melhoria da qualidade desse ensino, no 

sentido de adequá-lo às exigências e características do século XXI. (p. 8 – 

prefácio)
19

. 

                                                           
17

 Segundo Toschi e Faria (2011), “a universidade enfrenta questionamentos sobre sua atuação e sobre as 

contradições presentes em sua prática. Há questionamentos em relação à dicotomia entre produção de alta 

cultura e produção de cultura popular, em relação à educação e à preparação para o mundo do trabalho, em 

relação à formação teórica e prática, em relação a seu financiamento público e atuação social. Essa crise da 

universidade permeia a Educação Superior e os organismos multilaterais têm trazido indicações de soluções 

nomeadamente neoliberais como instrumento para reforçar o mercado capitalista” (p. 203). 
18

 As TIC contribuíram profundamente para as novas mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais e a 

forma de ser e de viver da classe trabalhadora, conforme os estudos de Oliveira (2008) em sua tese de 

doutoramento, na qual se propõe a analisar a formação de professores a distância para a nova sociabilidade. Para 

a autora, a nova sociabilidade, ou o conformismo social diz respeito à “criação de novos e mais elevados tipos de 

civilização, a adequação da sociedade a uma nova moralidade à necessidades do desenvolvimento contínuo do 

aparelho econômico de produção” (p.22). (Referindo-se ao Estado capitalista). 
19

 Citação extraída do prefácio à 5ª edição (2009) da obra “Educação a Distância”, publicada em 1999, pela 

professora pesquisadora Maria Luiza Belloni. 
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A despeito do fato de existirem muitas definições sobre tecnologia, Belloni (2009), em 

sua análise sobre as relações entre tecnologia e educação, atenta para um aspecto importante a 

ser considerado no estudo desse tema: “a convicção de que o uso de uma „tecnologia‟ (no 

sentido de um artefato técnico), em situação de ensino e aprendizagem, deve estar 

acompanhado de uma reflexão sobre „tecnologia‟ (no sentido do conhecimento embutido no 

artefato e em seu contexto de produção e utilização)” (p. 53). Nessa perspectiva, concernente 

à relação entre tecnologia e educação, a autora apresenta uma ressalva muito pertinente: 

 
a educação é e sempre foi um processo complexo que utiliza a mediação de algum 

tipo de comunicação como complemento ou apoio à ação do professor em sua 

interação pessoal e direta com os estudantes. A sala de aula pode ser considerada 

uma “tecnologia” da mesma forma que o quadro negro, o giz, o livro e outros 

materiais são ferramentas („tecnologias‟) pedagógicas que realizam a mediação entre 

o conhecimento e o aprendente. Na EaD, a interação com o professor é indireta e 

tem de ser mediatizada por uma combinação dos mais adequados suportes técnicos 

de comunicação, o que torna esta modalidade de educação bem mais dependente da 

mediatização que a educação convencional, de onde decorre a grande importância 

dos meios tecnológicos (BELLONI, 2009, p. 54). 

 

A partir dessas ponderações da autora, depreendemos a necessidade de se ter o devido 

cuidado ao se referir sobre a tecnologia, pois sua definição apresenta-se com um significado 

muito mais amplo, e o seu propósito vai muito além do que uma ferramenta. 

Barreto (2011), ao analisar o discurso sobre a mediação das tecnologias presentes nas 

siglas TIC ou TDIC (Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação), para justificar um 

processo inovador na forma de propiciar ensino/educação a distância, pondera sobre a 

concepção salvacionista atribuída às tecnologias em relação à sociedade e à educação nas 

últimas décadas do século XX. Para a autora: 

 
inscritas neste imaginário salvacionista, as TIC tendem a ser vistas como solução 

para todos os problemas, incluindo os que extrapolam os limites educacionais. Esta 

inscrição, por sua vez, tende a não remeter às diferenças qualitativas que as TIC 

podem trazer aos processos educacionais historicamente constituídos, mas a 

propostas de desterritorialização da escola e de esvaziamento do trabalho docente, 

centradas em estratégias de substituição tecnológica, sejam elas totais, sejam 

parciais. (BARRETO, 2011, p. 46). 

 

A autora faz referência, ainda, a uma crítica desenvolvida por Zuin (2006) sobre o 

realce dado ao trabalho prestado pelo professor que atua na EaD e na forma como a 

linguagem expressa nos escritos inerentes a essa modalidade que enfatiza as TIC em 

detrimento ao trabalho docente, denotando um fetiche tecnológico.  
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De fato, segundo Zuin (2006): 

 
o atual linguajar empregado em geral nos textos sobre educação a distância prima 

pela associação da imagem do professor como um mensageiro, um recurso ou 

mesmo um prestador de serviços pedagógicos. O emprego de tais predicados denota 

a existência do fetiche tecnológico que se baliza na supremacia da comunicação 

secundária sobre a primária, de tal modo que há hoje o sério risco de revitalização 

do conhecido e malfadado tecnicismo pedagógico (p. 951). 

 

Assim, pensando as contradições presentes na concepção dos autores sobre o tema 

EaD, sabemos  que muitos deles proclamam essa modalidade e suas ferramentas tecnológicas 

como uma forma extremamente inovadora e prática para o acesso à educação em todos os 

níveis, principalmente na educação superior como é o caso de alguns autores citados neste 

estudo. 

Barreto (2010, 2011), por exemplo, não concorda com a ideia de democratização 

atribuída à EaD, tendo em vista o crescimento desenfreado e proposital da oferta de cursos 

nessa modalidade, alegando que a falta de qualidade visível nos cursos refletem a ausência de 

políticas sérias de formação superior via EaD, o que na realidade é uma massificação da 

educação, como afirma também Chauí (2003). Com efeito, concordamos com essas autoras, 

pois se pensarmos nas muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de prosseguir seus 

estudos ou para aquela parcela menos favorecida da população, “inclusão, universalização e 

democratização, entre outros, são termos que merecem especial atenção por sua utilização 

indiscriminada e, frequentemente, oportunista” (BARRETO, 2011, p. 51). 

Com esse exposto, podemos dizer que são muitas as críticas em torno da EaD e de seu 

processo expansionista para a oferta de educação superior como falaremos mais adiante. No 

entanto, com todos os problemas que a envolvem como modalidade educacional no percurso 

na história da educação brasileira, tendo em vista os propósitos a que tem se servido, o fato é 

que ela vem se tornando uma realidade cada vez mais presente segundo os interesses do 

grande capital que influencia, sensivelmente, o mundo do trabalho na dinâmica da sociedade 

atual, sob o pretexto, inclusive, do avanço tecnológico. Conforme apontado por Toschi e Faria 

(2011), em sua análise sobre a educação superior no Brasil,  

 

o fato de os organismos multilaterais se preocuparem com o ensino superior incide 

sobre o reconhecimento do importante papel desse nível educacional para o 

desenvolvimento social e econômico e sobre o questionamento da legitimidade das 

instituições para dar conta de corresponder ao anseio da sociedade, do Estado e dos 

sistema capitalista. Os objetivos da educação superior começam a ser traçados pelos 

organismos multilaterais para serem seguidos pelos países em suas reformas 

educacionais (p. 203).  
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Assim, a EaD, como um recurso inevitável para a inovação dos processos 

educacionais, sob os auspícios do Estado, vem sendo tida como estratégica para o discurso da 

democratização do acesso à educação nesses últimos tempos como acredita muitos 

educadores. Nesse sentido, convém apresentar a opinião de Frigotto (2009) que adverte: 

 
um dos equívocos mais frequentes e recorrentes nas análises da educação no Brasil, 

em todos os seus níveis e modalidades, tem sido o de tratá-la em si mesma, e não 

como constituída e constituinte de um projeto dentro de uma sociedade cindida em 

classes, frações de classes e grupos sociais desiguais e com marcas históricas 

específicas. Esse equívoco se explicita tanto nas visões iluministas quanto nas 

economicistas e reprodutivistas. No primeiro caso, a educação é concebida como o 

elemento libertador da ignorância e constitutivo da promoção, por si, de sociedades 

mais democráticas e com maior igualdade social. No segundo, sob os auspícios do 

economicismo, a educação é propalada como capital humano e produtora de 

competências, uma espécie de galinha dos ovos de ouro, capaz de nos tirar do atraso, 

situando-nos entre os países desenvolvidos, e de facultar mobilidade social. Por fim, 

nas visões reprodutivistas a educação se reduz a uma força unidimensional do 

capital. (p. 17). 

 

Consoante ao que o autor expõe, podemos dizer que no contexto atual, a educação se 

mostra plenamente envolvida na dinâmica do progresso e desenvolvimento e submetida aos 

ditames do capital que engendra uma “nova” sociedade da informação, uma nova economia.  

Pelo que podemos compreender os avanços tecnológicos dos últimos tempos e suas 

consequentes transformações sociais em todos os campos, como é o caso da educação, 

apontam para uma necessidade urgente de se adaptar a esse novo paradigma socioeconômico, 

a essa cultura global, que modifica o trabalho, dá novo sentido à existência e ao modo de ser 

de cada indivíduo e dos grupos. Pelo visto, é sobre essa lógica que as políticas 

desenvolvimentistas do Estado liberal, como via de mão única ao desenvolvimento da 

educação e da sociedade tem se firmado como parte de um todo mundial. 

 

 

1.3 Um pouco da trajetória da EaD no Brasil e as críticas sobre sua implantação 

 

No que se refere à sua trajetória, podemos dizer que, em nível mundial, a modalidade 

EaD, tal como a conhecemos hoje, tem sua origem marcada no contexto de meados do século 

XIX, a partir das experiências em educação por correspondência evoluindo-se através das 

gerações. Passou pela introdução de novos meios de comunicação de massa como o rádio e, 

posteriormente, com o surgimento da televisão, que passou a ofertar cursos por meio de 

instrutores preparados para essa metodologia de ensino-aprendizagem.  

De acordo com Belloni (2009), “tentando evitar uma interpretação evolucionista, mas 
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pecando por um certo determinismo tecnológico, Nipper identifica três gerações de modelos 

de EaD numa perspectiva do uso de inovações tecnológicas de comunicação” (p. 56). A 

primeira geração está relacionada ao ensino por correspondência, no final do século XIX, com 

o desenvolvimento da imprensa e das estradas de ferro. A segunda geração relaciona-se à 

utilização do ensino multimeios, desenvolvido na década de 1960, ao qual integra “o uso do 

impresso, os meios de comunicação audiovisuais (antena ou cassete) e, em certa medida, 

computadores” (p. 56). De acordo com a autora, a segunda geração, representada pelos 

multimeios, foi configurada a partir de concepções behavioristas e industrialistas vigentes na 

época, que considerava os “pacotes instrucionais, público de massa, economia de escala, 

integrando em maior ou menor medida as inovações tecnológicas de comunicação e 

informação” (p. 56), sendo um dos modelos inspiradores de grande parte das experiências 

educacionais a distância da contemporaneidade. Foi nessa geração que surgiram e se 

expandiram as primeiras universidades abertas.  

Já a terceira geração de EaD, segundo Belloni (2009), iniciou-se na década de 1990, 

“com o desenvolvimento e disseminação das novas tecnologias da informação e 

comunicação” (as TIC) como e-mails, programas interativos informatizados, CD-ROMs 

didáticos, entre outros que impulsionaram mudanças significativas nos processos de ensino e 

aprendizagem” (p. 57).  

De modo análogo, mas referindo-se especificamente à realidade brasileira, Vianney, 

Torres e Farias (2005) também traçam o percurso da EaD no Brasil, tendo em vista essas três 

gerações apontadas por Nipper. A primeira surge em 1904, com o ensino por 

correspondência. Instituições privadas oferecem cursos de iniciação profissional em áreas 

técnicas, sem se preocupar com a escolarização anterior. Esse modelo se consagrou entre 

1939 e 1941, com a criação do Instituto Monitor (IM) e do Instituto Universal Brasileiro 

(IUB), este último, responsável até o ano 2000, por mais de três milhões de alunos em cursos 

abertos de iniciação profissionalizante, na modalidade de ensino por correspondência.  

A segunda geração ocorre no contexto das décadas de 1970 e 1980, com a criação de 

fundações privadas e organizações não governamentais, com oferta de cursos supletivos a 

distância por meio da teleducação, com as aulas disponibilizadas via satélite e 

complementadas com materiais impressos. O surgimento de universidades abertas e o uso da 

transmissão e de mídias gravadas, que substituíram as instruções por correspondência, 

possibilitaram, a partir do final da década de 1960 e início da década de 1970, uma maior 

interatividade entre professor-aluno com a utilização do rádio, da televisão, de audiotapes e 
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telefone, combinados com guias de estudo e com a utilização da biblioteca local, propiciando 

o acesso à educação para muitos que, até então, geograficamente, se viam isolados de 

qualquer meio de instrução. Em função disso, e em virtude das novas demandas e novos 

interessados no empreendimento dessa modalidade, particularmente o Estado, ocorreram 

saltos significativos na evolução dos processos de ensino-aprendizagem e da comunicação na 

interação instrutor-aluno (VIANNEY; TORRES; FARIAS, 2005). 

Assim, a maior parte das instituições de educação superior brasileiras começa a se 

mobilizar para implantação de programa de educação com a utilização das tecnologias da 

informação e comunicação. Com a expansão da Internet no âmbito universitário a partir de 

1994, surge, dois anos depois, a primeira legislação específica para a EaD na educação 

superior, ocorrendo a partir dos anos 1990 a terceira geração. 

Para esses autores, na situação atual, fase mais avançada dessa terceira geração da 

EaD, a interação professor-aluno ocorre instantânea, graças aos avanços tecnológicos da 

informática, da Internet e de outros recursos midiáticos como o aprimoramento dos recursos 

audiovisuais, os transtornos do processo, no que se refere especialmente à demora no 

feedback, com a limitação dos recursos de comunicação em contextos anteriores, foram 

superados. No entanto, não podemos deixar de ressaltar que essa informação torna-se 

incoerente, pois isso ainda não é possível em qualquer realidade, como é o caso de alguns 

lugares ou mesmo regiões no Brasil que não dispõe desses recursos ou mesmo quando 

dispõem não tem a qualidade suficiente para proporcionar essa interatividade. 

Sobre o aperfeiçoamento do uso das TIC na educação a distância, Valente (2009), um 

dos entusiastas nessa área, considera que o computador e da Internet foram ferramentas 

primordiais na inovação da EaD, pois permitiram um nova concepção acerca dessa 

modalidade educacional. O entendimento do autor é de que, com a introdução dessas 

ferramentas tecnológicas, a EaD deixou de ser vista simplesmente como um ensino por 

correspondência, pois passou a priorizar a interação professor-aluno e aluno-aluno.   

Na opinião do autor,  

 
a questão da interação tornou-se fundamental, a ponto de influir e determinar o que 

se entende por EaD hoje. A característica mais marcante não é tanto a separação 

temporal, como acontecia na educação por correspondência, mas primordialmente a 

física, que separa aprendizes e professor (VALENTE, 2009, p.38).  

 

Com efeito, uma das grandes preocupações dos autores  nas discussões sobre a EaD 

(sobretudo os que defendem posições contrárias), diz respeito ao aspecto físico dessa 
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interação, pois muitos autores da educação, principalmente aqueles tidos como clássicos, 

consideram a interação um fator imprescindível no processo educacional, pois é 

preponderante na produção do conhecimento dada a interatividade com os múltiplos saberes. 

Em sua reflexão sobre a importância da interação professor-aluno no contexto da EaD, 

Valente (2009) considera que a questão do distanciamento físico pode ser resolvido com 

maior troca entre professor e aluno no que ele denomina “estar junto virtual”. Para o autor, 

com as tecnologias digitais, as barreiras temporais vão sendo eliminadas por meio do que ele 

chama de atividades síncronas, em que professor e aluno se encontram para trocar ideias, em 

um bate-papo ou chat.  

Segundo o entendimento de Prado e Almeida (2009), 

 
Na abordagem do „estar junto virtual‟, a qualidade da mediação pedagógica é 

fundamental, pois é centrada no acompanhamento e na interação do professor com o 

aluno e entre alunos. O professor no ambiente virtual pauta as ações no 

acompanhamento investigativo do processo de aprendizagem dos alunos e na 

intencionalidade pedagógica de fazer as intervenções necessárias, recriando novas 

estratégias didáticas, desafiando cognitivamente e apoiando emocionalmente os 

alunos na busca de superações e de novos patamares de aprendizagem (p.67). 

 

Assim, com base nesses argumentos apresentados pelos autores, compreendemos que 

tais pressupostos seriam essenciais ao processo educacional nessa modalidade, uma vez que 

ao professor ou tutor, como trabalhadores da EaD, cabe o papel de recriar a educação por 

meio de metodologias que permitam aos alunos se sentirem parte do processo e não peças de 

engrenagem nessa forma dinâmica de buscar o conhecimento. 

Assim, essas concepções apresentadas pelos diversos autores apresentadas nos 

possibilita compreender o entusiasmo pelas possibilidades trazidas com a inovação 

tecnológica no âmbito da EaD. Com efeito, com os avanços tecnológicos no campo da 

informática, elementos como o rádio a televisão e outras mídias deram lugar ao 

microcomputador e à Internet como ferramentas ditas revolucionárias que há duas décadas 

vem servindo o campo educacional por possibilitarem melhor e mais rapidamente a interação 

professor-aluno e aluno-aluno no que ficou conhecido também como educação on-line.  

Nesse novo ambiente educacional, em que a dimensão de tempo e espaço da realidade 

escolar se torna ressignificada, segundo Mill (2012), o processo de interação entre os atores 

(alunos e professores) ao longo dos cursos ofertados ocorre quase totalmente no plano virtual. 

No entendimento de Litwin (2001), a questão da interatividade, o acesso e a utilização de 

informações foram melhorados com a inserção das TIC na educação a distância. 
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Segundo nossa própria compreensão sobre a trajetória da EaD, o aprimoramento das 

TIC possibilitou uma nova concepção de tempo e espaço para a relação professor-aluno e, 

com isso, definindo, decisivamente, essa modalidade educacional no Brasil, tal como se 

encontra no estágio que vemos atualmente. O processo de ensino e aprendizagem é mediado 

por um sistema de informação on-line em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

Assim, no que tange à relação/interação professor-aluno, nessa modalidade, as concepções de 

tempo e espaço em que a realidade física é substituída pela realidade virtual, é um fator muito 

relevante a ser considerado (MILL, 2011; TOSCHI, 2008). 

Com base na análise de diversos autores, Toschi (2008) considera que é possível uma 

relação desses elementos com a EaD. Ao discorrer sobre a divisão de tempo físico e espaço 

imaginário proposta por Brugger, a autora compreende que, enquanto no tempo físico real 

incluem-se as dimensões coletivas (instrucional), no cronológico significa medir o tempo pelo 

horário do sol no planeta. No tempo imaginário aparece o aspecto psicológico da dimensão 

individual e virtual do não real, ao passo que no tempo imaginário são duas as dimensões: a 

individual (aspecto psicológico) e a virtual (não real).  

Nessa perspectiva, segundo a autora, tanto a EaD quanto a educação presencial 

situam-se nos dois tempos: físico e imaginário. Na EaD, existem diferenças de ênfase em um 

ou outro tempo, dependendo do material didático-pedagógico utilizado, bem como da 

concepção que se tem de presencialidade.  

Para Toschi (2008) é possível relacionarmos o sentido de presença, em EaD, às duas 

dimensões de tempo: o físico e o imaginário, como também a separação de espaço e lugar, 

conforme analisado por Giddens. A autora assinala que na educação a distância podem 

ocorrer dois tipos de presencialidade: o presencial físico e o virtual. Podemos então 

compreender, com base na autora que, na EaD, é possível estabelecermos uma relação de 

dualidade entre alunos e tutores, pois as aulas ocorrem em tempo e lugar determinados, 

envolvendo, simultaneamente, o encontro de vários indivíduos que biologicamente estão 

presentes e interagem em forma de bate-papo.  

Ainda, segundo Toschi (2008), o fax, o telefone, o vídeo, o computador e a 

videoconferência propiciam um tipo de presencialidade, com espaços aproximados e que 

facilitam a relação de proximidade entre as partes envolvidas no processo, pois, por mais que 

o aluno tenha autonomia em decidir em que tempo vai estudar, há um ambiente organizado no 

qual acontece a comunicação com o professor. Portanto, mesmo distante, a EaD exige 

presença entre o aluno e o professor como forma de ampliar o processo de aprendizagem. A 
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autora afirma também que a inexistência de encontros presenciais físicos relativiza a 

dimensão física do tempo. Connelly e Clandinin (1995), citados por ela, salientam que a 

relação ensino-aprendizagem necessita de tempo de relação, de espaço e de voz para 

estabelecer relações de colaboração. A voz é ouvida na interatividade pessoa/pessoa. De 

acordo com Ferrer citado por Toschi (2008), “as situações educativas são situações 

existenciais e não técnicas”, porém “podem ser mediadas pelas máquinas” (p.35). 

Antes de prosseguirmos com as discussões sobre as mudanças provocadas pelas TIC 

na EaD com um olhar sobre a realidade brasileira, nos deteremos um pouco em algumas 

ressalvas sobre a trajetória dessa modalidade educacional no país a partir da década de 1970. 

Para tanto, convém destacarmos as ponderações de Belloni (2002) sobre o modo como essa 

modalidade educacional se desenvolveu no país.  

Segundo o entendimento de Belloni (2002), no Brasil, “país historicamente dado a 

grandes experimentos tecnológicos inovadores na educação, que acabam por se tornar 

elefantes brancos, pela cúria do poder publico e visão tacanha do setor privado” (p. 125), 

algumas características estruturais são recorrentes: 

 
as políticas públicas do setor têm um caráter tecnocrático, autoritário e centralizador 

que as destina necessariamente a resultados medíocres, senão ao fracasso, ao passo 

que a iniciativa privada vai ganhando terreno, construindo competência e obtendo 

verbas públicas. No Brasil, é difícil pesquisar sobre os aspectos propriamente 

técnicos ou pedagógicos das experiências de uso educativo de tecnologias como a 

televisão, o computador, a telemática, ou mesmo o rádio, porque esbarramos sempre 

nas determinações econômicas e políticas. As propostas são tecnocráticas no sentido 

em que, às vezes válidas do ponto de vista puramente técnico, não levam em 

consideração as condições (sociais e políticas, micropolíticas) de realização, o „chão 

social‟ […] (BELLONI, 2002, p. 125). 

 

Com esses apontamentos, a autora, ressalta como um traço característico dos gestores 

do Estado no Brasil a prevalência de uma conotação meramente técnica em relação aos 

projetos de educação, suprimindo os interesses político-econômicos em detrimento do social. 

Para argumentar ainda melhor essa compreensão, apresentamos um pouco mais a opinião de 

Belloni (2002) sobre o exemplo do fracasso de muitos projetos educacionais no país:  

 
as condições concretas de implementação das políticas propostas, aí incluídos os 

interesses políticos em jogo, não apenas prejudicam sua efetividade como 

obnubilam a compreensão do processo de inovação tecnológica na educação, 

mascaram as avaliações, escondendo fracassos e canalizando os eventuais sucessos 

da ação educacional como dividendos para interesses políticos eleitorais (BELLONI, 

2002, p. 125). 

 

De posse dessas análises da autora sobre questões envolvendo a trajetória da EaD no 
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país a fim de tentarmos compreender o que está em jogo na implantação de políticas 

educacionais,  prosseguimos à nossa exposição. 

Na década de 1970, segundo Santos (2008), o Brasil chegou a articular ações para 

implementação de políticas de ensino superior à distância. Em 1972, O MEC incumbiu a 

Newton Sucupira, na época presidente do Conselho Federal de Educação a missão de visitar a 

Open University20, na Inglaterra, a fim de conhecer as experiências dessa instituição inglesa 

com essa modalidade. Além disso, outras propostas e projetos foram encaminhados à Câmara 

dos Deputados para ofertar cursos a distância, mas sem sucesso. Nesse contexto, segundo a 

autora, o MEC pautou suas ações baseando-se na Portaria Ministerial n.96, de 05 de março de 

1974, que dava destaque às diretrizes e bases para a organização e funcionamento da 

Universidade Aberta no Brasil (UAB) (SANTOS, 2008).  

De acordo com Belloni (2009),  

 
de modo geral, as universidades abertas se organizam segundo modelos mais ou 

menos industriais de produção e distribuição de cursos, apostando na economia de 

escala para otimizar os altos investimentos iniciais necessários a sua implantação. 

Estes modelos (que chamaremos “fordistas” por facilidade de linguagem) estão 

baseados na produção de um numero relativamente pequeno de unidades de cursos 

utilizando “blocos multimeios” de materiais, cuja produção exige um volume 

relativamente importante de investimento em recursos qualificados, recursos 

financeiros e técnicos. A viabilidade deste tipo de organização implica um grande 

número de estudantes, ou seja, um baixo custo unitário (p. 92). 

 

Na década de 1980, segundo Santos (2008), as ações para implementação da UAB 

prosseguiu. Destaque para a Portaria nº 511, de 27 de setembro de 1988, elaborada pelo MEC 

que, por meio do artigo 1º o qual “estabelece a criação de um Grupo de Trabalho para 

elaborar Política de Educação a Distância e formular proposta de cursos a distância por 

correspondência e técnicas correlatas, que abranja em uma primeira fase, as disciplinas de 

Português e Matemática nos 1º e segundo graus” (p. 54). 

 Já o art. 2º, da mesma Portaria, instituiu, ainda, uma coordenadoria de Ensino a 

Distância junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que 

                                                           
20

 De acordo com Litwin (2001), desde o final do século XIX quando educação a distância tornou-se 

institucionalizada por meio de instituições privadas nos Estados Unidos e na Europa, visando à oferta de cursos 

vinculados a ofícios de baixo valor acadêmico e por sua proposta ser justificada como segunda oportunidade de 

estudo sua credibilidade era muito baixa. Contudo, apenas a partir da década de 1960, com a criação de 

universidades a distância esse modelo começou a superar esses e outros preconceitos. A Open University 

(Universidade Aberta da Grã-Bretanha), criada nessa década por meio de um projeto complexo possibilitou a 

oferta de cursos de qualidade, utilizando meios impressos, televisão e cursos intensivos em períodos de recesso 

de outras universidades convencionais. Os graduados nessa modalidade, segundo a autora, competiam pelos 

postos de trabalho com os graduados de universidades presenciais. Por isso, essa instituição tornou-se modelo 

nessa modalidade de ensino a distância em nível superior. 
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posteriormente passou a ser realizado pela Secretaria de Educação a Distância (SEED)21, 

tendo como atribuições: 

 
Estimular as universidades publicas a desenvolverem estudos e pesquisas no campo 

da EaD, coordenar a implementação de projetos de Educação a Distância, a serem 

desenvolvidos por instituições oficiais, e o intercâmbio das respectivas experiências; 

consolidar as propostas recebidas, compatibilizando-as com os recursos financeiros 

vinculados, geridos pelo Inep, para fins de fomento dos programas de que trata esta 

Portaria (MEC, 1988). 

 

Dentre outros trâmites legais, as articulações para viabilização da EaD no Brasil 

continuaram no âmbito do Estado no percurso dos anos 1980, segundo Santos (2008), por 

meio da indicação nº 5 de março de 1989, na qual o relator Arnald Niskier apresenta parecer 

sobre as indicações do grupo de trabalho, designado para propor a concretização das ações 

contidas no documento Por uma política Nacional de Educação Aberta e a Distância, 

elaborado pelo Inep, no ano de 1988. Dentre outras propostas trazidas no documento22, vale 

ressaltar as do campo da educação superior que, segundo relatos de Santos (2008), “foram 

recomendadas a ampliação da oferta e a formação de recursos humanos para a educação a 

distância” (p. 57). A autora explica que “as linhas de ação para a concretização da proposta 

reiteravam recomendações apresentadas em documentos anteriores, como a criação da 

Universidade Aberta e a utilização da EaD para democratizar o acesso ao ensino e formar 

professores para a educação básica” (p. 57). 

É importante ressaltarmos que Arnald Niskier é um dos arautos da EaD no Brasil. Em 

defesa dessa modalidade e da inovação dos processos educacionais, publicou vários trabalhos 

nessa perspectiva. Em seu artigo “Fundamentos de Educação a Distância”, por exemplo, 

defende a expansão dessa modalidade, com o seguinte argumento: 

 
A educação a distância tornou-se modalidade fundamental de aprendizagem e 

ensino, no mundo inteiro. Antes cercada de mistério, hoje é até mesmo reivindicada 

por sindicatos poderosos, no Brasil, onde seu prestígio cresce de forma bastante 

visível. 

Parte-se de um conceito extremamente simples: alunos e professores estão separados 

por uma certa distância e, as vezes, pelo tempo. A modalidade modifica aquela velha 

                                                           
21

 Atualmente, não existe mais essa Secretaria. Foi extinta em 2011 com a reforma da estrutura do MEC, sendo 

diluída nas demais secretarias (sobretudo SEB e Sesu) e na Capes, segundo Dourado e Santos (2011, p. 185). 

22
 As proposições para a educação superior, segundo Santos (2008), foram: “assegurar, através da criação da 

Universidade Aberta, o acesso ao ensino superior e ao ensino técnico de 3º grau àqueles que não puderam 

frequentar os estudos superiores por diversos motivos, dando também a oportunidade aos residentes longe dos 

centros onde se encontram as universidades; apoiar e estimular, em caráter de atualização e aperfeiçoamento da 

força de trabalho (educação continuada) para capacitação tecnológica e nos diferentes empregos com ênfase 

especial para a força de trabalho de ensino fundamental e médio e professorado leigo; estimular e apoiar 

financeiramente, nas faculdades de Educação, a realização de pesquisas e a formação de especialistas na área de 

EaD”. (BRASIL, MEC, 1989, p. 106). 
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ideia de que, para existir ensino, seria sempre necessário contar com a figura do 

professor em sala e de um grupo de estudantes. Para manter o „magister dixit‟ que 

ainda caracteriza o projeto pedagógico da maioria das nossas escolas (NISKIER, 

2000, p. 2). 

 

Para reforçar seu argumento, o autor ainda afirma que:  

 

O melhor canal de interação de educandos e educadores, hoje em dia, é a EaD. Pelo 

menos é o mais eficiente, pois as mensagens emitidas podem ser selecionadas e 

ainda terão a ajuda de elementos auxiliares de aprendizagem que são riquíssimos. 

Exemplo: a conquista espacial. De que adianta falar nisso, em classe, sem mostrar 

fotos e vídeos hoje abundantes? (p. 2). 

 

Na década de 1990, os projetos para concretização da educação superior a distância 

começam a tomar novos rumos por meio de várias tentativas para se institucionalizar a EaD 

no Brasil. Com isso, para que essa modalidade fosse inserida de forma concreta no sistema 

educacional brasileiro, desde sua institucionalização na legislação educacional brasileira, a 

educação a distância, no Brasil, percorreu um processo gradativo; a começar pela Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixou,em seu art. 80, a Política Nacional da Educação 

a Distância. Quatro parágrafos compõem o texto: o 1º determina a necessidade de 

credenciamento das instituições de ensino; o 2º define que cabe à União a regulamentação dos 

requisitos para o registro de diplomas; o 3º disciplina a produção, o controle e a avaliação de 

programas de educação a distância; e o 4º faz referência a uma política de facilitação de 

condições operacionais para apoiar sua implementação.  

Depois, a proposta foi viabilizada por meio do Artigo 1º do Decreto nº 2.494, de 10 de 

fevereiro de 1998, publicado no Diário Oficial da União (DOU), em 11 de fevereiro de 1998, 

que regulamentou o art. 80 da LDB/96, que preconiza: 

 
Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem 

com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados 

em diferentes suportes de informações, utilizados isoladamente ou combinados e 

veiculados pelos diversos meios de comunicação (p. 1). 

 

Vale ressaltar que, a partir dessa lei que, foi forjado, gradativamente, um conceito 

próprio, uma identidade para a EaD brasileira que, recém concebida legalmente, reflete uma 

prática em desenvolvimento no país. Antes, porém, dessas determinações legais, os programas 

de EaD funcionavam no Brasil como projetos-piloto autorizados por meio dos Pareceres dos 

Conselhos federal e estaduais de educação (LOBO NETO, 2003).  

Para Santos (2008), além de Decretos e Portarias, sancionados a partir de 1998, 
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contendo normas e parâmetros para a EaD, a lógica da criação de consórcios deu a tônica dos 

anos 1990, tendo começado por Brasilead. Antes da chegada do novo milênio, mais três 

consórcios haviam sido assinados: na esfera pública foi instituída a Universidade Virtual do 

Centro-Oeste (Univir-CO), no plano regional, e a Universidade Virtual Pública do Brasil 

(UniRede) em âmbito nacional. Já no âmbito das instituições privadas, foi articulada a Rede 

Brasileira de Ensino a Distância (IUVB) como resultado da associação de dez instituições de 

ensino superior (DOURADO; SANTOS, 2010, p. 166). 

Sobre a criação, institucionalização e implementação de políticas e ações para a EaD 

nesse contexto, Dourado e Santos (2011) ressaltam as principais justificativas por parte do 

Estado: “democratização do acesso à educação superior, mais alcance, custo/benefício mais 

favorável, mais flexibilidade para professores e alunos, e a modernização da educação por 

meio das Tecnologias da Informação e Comunicação” (p. 168). 

A partir de 1997/1998, com os primeiros ambientes virtuais de aprendizagem 

desenvolvidos no país, inicia-se um amplo processo de transferência de conhecimento: 

desenvolve-se a pesquisa em tecnologia e as metodologias e estratégias são repensadas pelas 

instituições. Com esse avanço, muitas experiências serviram de suporte para a reestruturação 

da nova modalidade de educação. O modelo desenvolvido pela Universidade Federal do Mato 

Grosso (UFMT), por exemplo, já em 1995 em parceira com a Universidade Estadual de Mato 

Grosso (Unemat), firmou-se como matriz para a criação de cursos de licenciaturas. 

Posteriormente, em 1998, foram credenciadas mais duas universidades para a oferta de cursos 

nessa modalidade: a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal do Ceará 

(UFC), ambas, também, com ofertas de vários cursos de licenciatura plena23. 

No tocante à adesão das universidades públicas federais à proposta de EaD, 

destacamos algumas reflexões trazidas por Bohadana e Valle (2009) bastantes relevantes para 

pensarmos a expansão da educação a distância nas instituições federais de educação superior e 

a exaltação das TIC como elemento inovador nos novos processos educacionais em curso no 

país.  

As referidas autoras levantam algumas questões intrigantes sobre o propósito 

democratizador ao qual a EaD on-line se pretende, tal como muitos defendem e conforme os 

interesses do Estado por meio do sistema educacional, tendo em vista as questões sociais e 

geográficas do país para oferta de educação como um direito de todos e dever do Estado. 

                                                           
23

 O curso para o credenciamento dessas instituições foi oferecido pela UFMT. 
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Criticam a disseminação dessa ideia – entendida “como óbvia, como verdade que salta aos 

olhos” –, de que a expansão das iniciativas de educação em todos os níveis de ensino, 

especialmente na educação superior, teve como “condição essencial o não menos notável 

desenvolvimento da informática no país” (p. 551). E apontam outro fator, segundo elas, muito 

mais relevante do que essa simples verdade:  

 

essa disseminação da EaD on-line no Brasil muito deve, também, à boa 

receptividade e aos incentivos com que as autoridades públicas brasileiras acolheram 

as novas possibilidades de atuação educativa em larga escala, além, é claro, do 

grande entusiasmo com que, em razão dos mais diferentes interesses, as novas 

orientações oficiais foram desde então sendo acolhidas, sobretudo pelas instituições 

privadas de ensino superior, ainda que não apenas aí (BOHADANA; VALLE, 2009, 

p. 551).  

 

Assim, sobre a adesão das universidades públicas às propostas de oferta de cursos a 

distância mediada pelas TIC, com as possibilidades de melhor interação entre pessoas pelo 

sistema web, via Internet, muito valorizada pelo sistema educacional, Bohadana e Valle 

(2009) apresentam ainda o argumento de que 

 

essa confluência de disposições positivas – já testemunhada em outros países desde 

1996 – permitiu que, em breve lapso de tempo, a EaD passasse, de recurso marginal 

e pouco frequente, à menina dos olhos das políticas públicas e das ações 

empresariais levadas a cabo na atualidade (p. 551). 

 

Segundo a opinião das autoras, “os adeptos da EaD” defendem o fato de que a partir 

de 1999 a “vertiginosa conversão de disciplinas e cursos inteiros para a modalidade a 

distância” (p. 552) tem a ver com necessidade de mercado, sobretudo na pretensa proposta de 

atender uma carência de formação educacional de jovens e adultos que não tiverem 

oportunidade em virtude de tempo ou distância para completar sua escolarização ou mesmo 

profissionais que buscam complementar sua formação. Já os críticos de sua proposta 

“denunciam os riscos de agravamento das desigualdades educacionais já produzidas a cada 

vez que se visou a uma rápida expansão de „oportunidades‟ medidas em resultados 

estritamente quantitativos” (BOHADANA; VALLE, 2009, p. 552). Com essa informação, 

vale ressaltar o entendimento de Dourado e Santos (2008) de que: 

 

as iniciativas de expansão do acesso às TIC, embora contribuindo para a chamada 

inclusão digital, ainda não estão sendo suficientes para acabar com os abismos entre 

as classes sociais, gênero, raça, e localização geográfica, consequência da lógica 

desigual e combinada das relações sociais capitalistas, que se efetivam por 

complexas assimetrias regionais e nacionais. Os dados apontam que, em âmbito 

nacional, as mudanças tecnológicas aumentam as desvantagens e a exclusão de 
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certos grupos [...]. Essas vantagens não são consequência dos avanços tecnológicos, 

mas do fato de que esses avanços se dão em meio às disparidades sociais, que 

desencadeiam uma desigual distribuição de tecnologias, trabalho, educação, renda e 

acesso às TIC (p. 162). 

 

Conforme apontado, também, por Dourado e Santos (2011), “os argumentos pela 

implementação das políticas, programas e ações, na primeira década do século XXI, ratificam 

os da década anterior: a crença de que a EaD é uma modalidade necessária à democratização 

das oportunidades educacionais nos diferentes níveis e modalidades de ensino [...]”  (p. 169). 

Os referidos autores ressaltam, ainda, os argumentos do Banco Mundial para a difusão dessa 

modalidade no Brasil e em outros países, “defendendo de forma recorrente que, além da 

equidade, a educação a distância no ensino superior tem sido utilizada para a melhoria da 

qualidade”, sobretudo com as possibilidades trazidas pela tecnologia. E quanto à Unesco, os 

autores apontam que esse organismo internacional voltado para a educação defende a 

aprendizagem a distância como possibilidade de oportunidades ampliadas e de acessibilidade 

ao ensino para que o estudante tenha mais chance de estudar e se qualificar.  

Toschi e Faria (2011) criticam a concepção demasiadamente otimista das políticas de 

governo em relação às possibilidades trazida com as tecnologia para a educação para propiciar 

a democratização do acesso por meio da EaD, sobretudo, pensando o aumento vertiginoso de 

alunos por professor/tutor de 2004-200724
 e sobre o crescente numero de matriculas nessa 

modalidade em expansão. Para as autoras, 

 

[...] além do risco de massificação desse nível de ensino (preocupação também 

expressa nas diretrizes do PNE), mantém-se a visão de EaD com caráter 

salvacionista, o que historicamente tem-se mostrado inadequado e, de certa forma, 

responsável pelos fracassos dos programas e políticas governamentais que tiveram 

tal compreensão. Agregue-se a isso outro fator que parece mais preocupante, que é a 

compreensão de que a EaD se faz com poucos recursos e com proporção 

professor/aluno maior. A inclusão de tecnologias multimídias agregadas à telemática 

complexificou a EaD e, por isso, não se pode falar em baixo custo nem em melhorar 

a proporção professor/aluno (p. 212). 

 

Com isso é importante dizer ainda que a EaD, na perspectiva do Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI)
25

, é assumida como estratégia para constatar que a educação presencial 

mesmo, com o aumento substancial de recursos não daria conta de propiciar o aumento de 

maciço das vagas para atender a demanda de alunos no processo de democratização das 
                                                           
24

 Conforme as autoras destacam, a proporção professor por aluno aumentou de 12,5 no ano de 2004 para 18 em 

2007 de modo que a meta até 2007 era de quinhentos mil alunos cursando a educação superior por meio da EaD.  

25
 O GTI, constituído pelo Decreto de 20 de outubro de 2003, era “encarregado de apresentar plano de ação 

visando a reestruturar, desenvolver e democratizar as instituições federais de ensino superior” (BARRETO, 

2008). 
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oportunidade educacionais (BARRETO, 2008). Assim, como assinala a autora, “a EaD é 

posta como alternativa para multiplicar o número de alunos sem alterar significativamente os 

quadros docentes e os investimentos sem alterar significativamente os quadros docentes e os 

investimentos”. E a tutoria é um fator fundamental nesse processo, conforme a análise da 

proposta do GTI, em 2004, citada por Barreto (2008, p. 927), que inclui outras providências: 

 

[...] capacitação de pessoal docente e equipes multimídias [sic]; implantação de 

redes com alto grau de comunicação e de interatividade; produção de materiais 

educacionais que garantam larga utilização; fortalecimento do apoio logístico a 

alunos e docentes, tanto na sede, quanto em polos descentralizados; além do 

desenvolvimento e implantação de sistemas adequados de gestão, 

operacionalização, acompanhamento e avaliação. (p.14, itálicos da autora) 
 

É importante ressaltar que desde a Conferência Mundial sobre “Educação para Todos” 

por meio da “Declaração Mundial sobre Educação para Todos”, ocorrida em Jomtien, 

Tailândia, em 1990, a Unesco, dentre outros objetivos, preconiza essa proposta 

democratizante para a educação em diversos países, conclamando as nações à promoção da 

universalização da educação com vista na erradicação do analfabetismo e o combate à 

pobreza, na alegação de que o mundo, às vésperas de um novo século, apresenta-se repleto de 

esperanças e de possibilidades. 

De acordo com Santos (2008), dentre as inúmeras ações elaboradas pelo Brasil para 

atender às diretrizes da “Conferência Mundial de Educação para Todos” sobre a qual o país 

assumiu o compromisso internacional está a proposta de universalização da educação básica 

com ampliação da oferta e melhoria da educação básica, incluindo especialmente programas 

de capacitação de professores. 

E a EaD, segundo a autora, reaparece justamente como uma das estratégias para 

ampliação dos meios de alcance da educação básica, através dos meios de informação, 

comunicação e ação social, em apoio às redes escolares locais, incluindo, entre outros, 

programas de educação aberta e a distância. Nesse sentido, essa modalidade é apontada como 

estratégia para formação, principalmente de professores e de outros profissionais em nível 

superior, de modo que as ações do MEC a seu favor, na década de 1990, tomaram novos 

rumos. Uma dessas ações, que merece destaque foi o encaminhamento, em dezembro de 

1990, ao Congresso Nacional, do Projeto de Lei nº 4.592 que dispõe sobre a Universidade 

Aberta do Brasil e a criação da Coordenadoria de Educação a Distância, na estrutura do MEC. 

Porém, esse Projeto de Lei não foi aprovado. Então, em 1993, foi criado o Sistema Nacional 
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de Educação a Distância, em 1995 surgiu a Secretaria de Educação a Distância e dez anos 

depois (em 2005) foi finalmente instituída a Universidade Aberta do Brasil. 

É importante pontuar que o processo de expansão da EaD nas universidades se deu, 

principalmente, pela criação de redes em cenário nacional (Universidade em Rede – Unirede): 

consórcio de universidades públicas do Rio de janeiro (o Centro de Educação a Distância do 

Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ), a Rede Brasil de Educação a Distância, o Projeto 

Veredas em Minas Gerais, a Rede das Instituições Católicas de Ensino Superior (Ricesu), 

dentre outras. Começava uma mobilização nacional das e nas instituições em relação à nova 

modalidade de educação. 

A partir do ano 2000, o MEC, atendendo ao disposto no Artigo 87 da LDB/96 que 

preconiza a qualificação dos profissionais da educação, cria a Portaria SESu/MEC nº 1.518 de 

16 de junho de 2000, que autoriza e reconhece o Curso Normal Superior, visando atender às 

exigências de que até o ano de 2006 todos os professores do ensino básico da rede pública 

deveriam ter formação superior (BRASIL, 2003). Com isso, algumas universidades se 

mobilizaram para oferecer aos professores, na EaD, o curso Normal Superior (curso 

semipresencial), com a finalidade de possibilitar o aprimoramento da carreira docente e 

propiciar, à educação, melhores resultados prático-teóricos. 

Posteriormente, cursos para formação de professores passaram a ser ofertados nessa 

educação on-line (não presencial) como alternativa emergencial para suprir a demanda por 

professores na educação básica. Com isso, muitos educadores manifestaram o temor de que 

esse novo modelo não fosse capaz de oferecer o que o chamado ensino semipresencial26 ainda 

consegue oferecer aos seus acadêmicos: um pouco de experiência entre os colegas sobre as 

suas vivências na profissão e a relação delas com os conteúdos estudados.  

Além disso, a principal crítica gira em torno da ideia de que se trata de uma formação 

em um tempo reduzido, com processo aligeirado (BARRETO, 2008). Segundo Bollman 

(2012), em sua crítica acerca das políticas de formação de professores a partir dos anos 1990 

que suscitou no aligeiramento do processo via EaD, entende que esse novo espaço formativo, 

acabou subtraindo, do lócus da universidade, a formação nos curso de Licenciatura Plena de 

quatro anos. Para a autora, “a formação de professores realizada nos cursos de Licenciatura 

Plena em Pedagogia e demais licenciaturas passa a competir com cursos de curta duração e, 

principalmente, com curso de formação básica de professores a distância” (p. 228).  

                                                           
26

 Ensino semipresencial é quando parte é presencial e outra a distância. 
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De acordo com Bollman (2012), 

 
O contexto sociopolítico e econômico, e suas mudanças, exigem maior eficiência 

internacional ao sistema escolar: a política educacional e, nela,a formação docente 

deve cumprir eficazmente os seus objetivos referidos aos mecanismos de mercado: a 

formação de professores para atuar na educação.  

[...] as transformações no mundo do trabalho advindas da divisão internacional do 

trabalho, desencadeadas pela fase neoliberal do capitalismo passam a influenciar, 

portanto, a formação dos professores: esse é o „avanço‟ que a modernidade exige: 

professores preparados com maior rapidez e agilidade e que atendem ao princípio da 

flexibilidade e equidade, característica das economias competitivas de mercado.  

 

Com efeito, os cursos para capacitação e formação de profissionais para atuarem como 

professores e/ou tutores (inclusive com habilidade no uso das TIC), tornaram-se necessários 

para essa modalidade a distância, conforme legislação específica estabelecida pelo MEC. 

Segundo o entendimento de Barreto (2008),  

 
a recontextualização das TIC na política nacional de formação de professores a 

distância tem sido produzida pela negação das condições históricas da formação e do 

trabalho docente, sustentando e sendo sustentada pelo discurso da „falta‟ e pela 

proposta de preenchimento através de um conjunto multiplicável de novidades (há 

sempre algo „novo‟ afirmado como necessariamente positivo). Do pólo da 

concepção do ensino desvinculado da pesquisa, traduzida em diretrizes curriculares 

que apontam para o esvaziamento da formação nas instâncias universitárias, ao pólo 

das fontes de financiamento inacessíveis a estas, a nova fundação tem por alicerce a 

substituição tecnológica radical: assume que quem educa os educadores são os 

materiais veiculados através das TIC, ficando as eventuais dúvidas por conta dos 

tutores (p. 932). 

 

Conforme apontado por Scheibe (2010), o crescimento dos cursos para formação de 

professores na modalidade a distância é uma preocupação para muitos estudiosos, de modo 

particular para os que lidam com o tema da formação de professores e de toda a comunidade 

vinculada à escolarização. Na opinião da autora, “a tardia regulação da oferta da EaD facilitou 

a abertura desmesurada desses cursos, a ponto de ter-se estabelecido, em muitas situações, 

uma clara e danosa concorrência” (p. 992). Segundo apontamentos da autora, “há uma 

compreensão de que a formação indiscriminada desenvolvida a distância na qualificação dos 

profissionais para o magistério traz privações vinculadas à vivência universitária, comunitária 

e institucional que compõem um processo formativo” (p. 992). 

Por essa razão, em relação ao debate das conferências para a formulação do Plano 

Nacional da Educação PNE (2010-2020), a autora pontua que, grupos organizados vinculados 

a programas de EaD, tentaram minimizar os obstáculos à realização de programas de 

formação em nível de graduação, mas que, no entanto, um número mais expressivo dos 
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participantes da Conferência Nacional de Educação (CONAE) votou pela excepcionalidade, 

de modo a ser utilizada na formação inicial de professores, apenas em situações em que a 

modalidade presencial não atinge a população que precisa ser formada. Nas determinações 

firmadas pelos delegados, no Conselho Nacional de Entidades de Base (CONEB-2008), já 

havia sido aprovada que a formação inicial deveria ser dada, preferencialmente, na educação 

presencial. Já na CONAE (2010), segundo a autora, tal indicação pareceu ainda mais frágil à 

maioria dos delegados, que decidiram por uma definição mais mandatória: que a formação 

inicial deverá ser presencial e, somente excepcionalmente a distância. 

Com essa determinação coletiva nas regulamentações do PNE, Scheibe (2010) ressalta 

que “não se pode abrir mão da presença de um cotidiano de estudos e relações escolares no 

processo de preparação inicial dos quadros para o magistério no país”(p. 993). Concordamos 

com a posição dessa autora de que é importante a inserção das TIC e do conhecimento delas 

nos processos formativos de docentes, mas “como ação integrada a um conjunto de ações 

formativas presenciais, para contribuir com a democratização do acesso a novos espaços e 

ações de formação” (p. 993). 

De acordo com o entendimento de Freitas (2003), no contexto do neoliberalismo dos 

anos 1990, a proposta de expansão da EaD,  tem priorizado a formação em todos os níveis 

subordina o “país às exigências do Banco Mundial e à lógica do mercado” (p. 1097), o que 

permite considerar uma ressignificação das concepções pragmatistas e tecnicistas da 

qualificação profissional preconizada nos anos 70 do século XX.  

Freitas (2003) ainda pontua que nessa concepção neoliberal de competências vigente 

que prima pela qualificação profissional, os professores, em sua formação, são preparados 

para educar as novas gerações, inserindo-as, desde cedo, no contexto de competitividade e de 

adaptação individual “aos processos de desenvolvimento de suas competências para a 

empregabilidade ou laboralidade” (p.1.109). 

Assim, pode-se dizer que em diversas áreas do conhecimento, a formação superior a 

distância, divulgada estrategicamente como modelo de formação compatível com a 

velocidade do mercado, principalmente nas pós-graduações, tem feito surgir, nos últimos 

anos, inúmeras instituições especializadas em atender a demanda, isso sem falar nas 

instituições tradicionais públicas ou privadas que aderiram à proposta.    
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1.4 Algumas considerações sobre a Universidade Aberta no Brasil 

 

A criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) é compreendida como 

uma das iniciativas mais ambiciosas na expansão da educação superior, por meio da EaD 

(DOURADO, SANTOS, 2008; MILL, 2012). A forma como foi implantada esse sistema, e 

como se deu a adesão das IES públicas no âmbito das reformas da educação superior em 

curso no país, foi amplamente criticada. Alega-se que tais propostas desvirtuaram as 

históricas reivindicações da sociedade para a universalização e acesso à educação como 

pressupostos à ideia de educação pública e gratuita, como um direito de todos e um dever do 

Estado;uma educação que fosse capaz de contribuir, de fato, com o desenvolvimento do país e 

o enfrentamento da desigualdade social; combater o analfabetismo e a extrema pobreza 

responsáveis em parte pela exclusão de grande parcela da população dos direitos sociais. 

E o embate sobre esse sistema se dá, dentre outras razões, em função dos trâmites no 

processo de viabilização desse projeto no âmbito das reformas da educação superior, visto 

como significativo para o desenvolvimento educacional, com a hipótese de que a EaD 

propicia o acesso à universidade para quem não teve oportunidade, por diversas razões, dando 

aos estudantes a oportunidade de se preparar, de forma mais cômoda, para as exigências do 

mercado de trabalho na sociedade atual. 

Aproveitando-se das possibilidades que as TIC proporcionam ao sistema educacional 

brasileiro, o Estado, representado na ocasião pelo governo Lula (2003-2010), sob os auspícios 

dos organismos internacionais, tem investido pesadamente em parceria com as estatais e 

ainiciativa privada, na educação superior a distância (e-learning). Nesse contexto, a EaD é 

indicada como política educacional bastante viável, por ser entendida como estratégia para 

solucionar um problema histórico do país: o acesso de todos às oportunidades acadêmicas em 

virtude da dimensão continental do país, promovendo a justiça social e buscando atender às 

demandas do mercado cada vez mais exigente. Belloni (2009) compartilha com essa proposta, 

ao dizer que: 

 
o uso de tecnologias de informação e comunicação e de metodologias oriundas da 

experiência e do conhecimento produzido no campo  da EaD aparece como a melhor 

solução para tornar mais eficientes e produtivos os sistemas de ensino convencionais 

em todos os níveis  e permitir sua expansão em efetivos (número de alunos) e 

diversificação de ofertas mais educacionais às demandas sociais (p. 102). 

 

Assim, segundo Mill (2012), a UAB surgiu a partir de um movimento no âmbito do 

MEC “para democratizar o acesso à educação de qualidade por meio da oferta de cursos a 
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distância” (p. 281).  Para o autor, o movimento que envolve secretarias, Capes, Abed, Unirede 

e outros, “compõe conjuntura favorável à estruturação de experiências públicas e privadas de 

EaD para atendimento à crescente demanda por cursos em nível superior no Brasil” (p. 281). 

Com o objetivo de organizar e implementar as políticas e estratégias a favor da EaD como 

modalidade no ensino e formação, o Sistema UAB foi composto por uma ampla articulação 

entre IES, os Estados/Municípios e o MEC-Capes (MILL, 2012), que envolve universidades 

públicas para expandir a educação superior, inovar os processos e qualidade dessa educação.  

De acordo com Barreto (2008), 

 

Em se tratando da inscrição das TIC na política nacional de formação de professores 

a distância, ora materializada na Universidade Aberta do Brasil (UAB), há uma 

cadeia de recontextualizações e múltiplas dimensões a focalizar. O contexto mundial 

atual tem características aqui sintetizadas na articulação do discurso da 

„globalização‟ ao da „sociedade da informação/conhecimento‟, implicando 

correlações de força e contornos inéditos, ao mesmo tempo em que são mantidos os 

imperativos capitalistas (p. 920).  

 

Segundo o entendimento da autora, um dos fatores importantes a ser considerado 

nessa realidade é que a universidade passa a ter lugar de destaque “como fornecedora de 

„Educação Terciária‟ [sendo] indissociável da competitividade como valor maior, mesmo 

quando a ausência de condições para competir no „mercado‟ internacional aponta para o 

aprofundamento da condição capitalista dependente do país” (p. 920). 

Com esses pressupostos, entendemos que a educação a distância com os avanço das 

TIC, na concepção do Estado capitalista e das empresas, parece se encaixar como uma mão na 

luva. O fato é que na justificativa de sua proposta de desenvolver uma educação superior 

democrática, as empresas, na realidade, enxergam essa parceria como oportunidade de um 

negócio lucrativo, sendo, pois, a educação caracterizada como serviço dentro do Acordo Geral 

de Comércio e Serviços – General Agreementon Trade in Services (GATS) no âmbito da 

Organização Mundial do Comércio (OMC) (FARIA, TOSCHI, 2011, DOURADO, SANTOS, 

2012).  

Para Zuin (2006), a criação da UAB e os cursos superiores na modalidade a distância 

(a princípio, os cursos de Pedagogia e Administração) se deram no contexto do capitalismo 

transnacional em que preconiza a especialização flexível que exige mudanças no processo 

educacional/formativo e capacitação do trabalhador para habilidades necessárias para que 

acompanhem a velocidade dos avanços tecnológicos. Isso reforçou ainda mais a preocupação 

dos governos dos países com baixo índice de estudantes universitários formados como é o 
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caso do Brasil. De acordo com Faria e Toschi (2011), a liberalização ou internacionalização 

da educação tem sido palco fecundo de debates e interesses político-econômicos. A discussão 

perpassa pelas preocupações de cunho social, cultural e de caráter de bens e serviços.  

De acordo com Santos (2008), “o movimento de expansão da educação superior no 

Brasil, via EaD, tem se efetivado por meio da estruturação de consórcios e pelo 

credenciamento de IES públicas e privadas para oferta de cursos de graduação nessa 

modalidade” (p. 34). Segundo a autora, até o ano de 2004, o MEC já havia preparado o 

terreno para expansão das IES públicas já que sua atuação estava mais vinculada à “produção 

da legislação específica para o credenciamento das instituições proponentes e autorização dos 

cursos propostos” (p. 34). 

Para criação do Sistema UAB, em 2005, o MEC firmou parceria com a Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e Empresas 

Estatais, por meio do Fórum das Estatais pela Educação com foco nas Políticas e a Gestão da 

Educação Superior. Tal como consta no site da UAB, o sistema constitui-se de uma política 

pública articulada entre a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) e a Diretoria de 

Educação a Distância (DED/CAPES) visando a expansão da educação superior, no âmbito 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) (BRASIL.MEC. UAB, 2013) 

O Fórum das Estatais pela Educação elaborou, em 21 de setembro de 2004, um 

documento coordenado pelo Ministro Chefe da Casa Civil, com a coordenação executiva do 

Ministro de Estado da Educação e a participação efetiva e estratégica das Empresas Estatais 

brasileiras com a finalidade de lançar o projeto para criação da UAB, com o seguinte objetivo: 

 

Criação da Fundação de Fomento à Universidade Aberta do Brasil, uma iniciativa 

conjunta do Fórum das Estatais pela Educação, do Ministério da Educação e da 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES). A Fundação terá as seguintes missões principais: (1) Criação de 

Programa de Bolsas de Pesquisa em Educação Aberta e a Distância; (2) Organização 

de Consórcios Públicos nos Estados envolvendo os três níveis governamentais 

(federal, estadual e municipal) e as Universidades Públicas Federais; (3) 

Consolidação das Bases da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

 

Assim, no próprio escopo dessa proposta de criação do projeto UAB é ressaltado as 

marcas do governo Lula quando na argumentação diz: “o atual Governo tem reafirmado o 

caráter estratégico da educação superior e do desenvolvimento científico, tecnológico e de 

inovação para o crescimento sustentado do país (BRASIL. 2005, s/p). Além da 

democratização do acesso à educação superior, a proposta visava a capacitação de pessoal nos 
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mais diversos pontos do país “em atendimento a metas básicas para o desenvolvimento 

regional sustentável e de uma gestão pública voltada para o pleno exercício da cidadania” (p. 

1) por reconhecer a possibilidade de utilização da EaD e os seus impactos positivos para a 

educação superior, especialmente nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e 

demais Universidades Públicas Estaduais. 

 
Dessa forma, também há a possibilidade de atender a outra demanda educacional 

urgente: a necessidade de formação e capacitação de mais de um milhão de docentes 

para a educação básica, bem como a formação, em serviço, de um grande 

contingente de servidores públicos. Para isso, há que se fomentar o campo de 

pesquisas em tecnologias de informação e comunicação (TIC), tendo em vista sua 

relevância para a consolidação do conjunto diversificado de experiências exitosas 

em EaD, em variados níveis de ensino, que vem gradativamente tomando forma no 

país. 

 

Conforme destacado por Mill (2012), a EaD se beneficia com a UAB, recebendo 

direta ou indiretamente “significativo incentivo governamental por ser de interesse e vontade 

políticos”, retirando das instituições privadas a primazia das “experiências mais significativas 

de formação pela modalidade a distância” (p. 281).  

Um das críticas à proposta de criação da UAB no Fórum das Estatais pela Educação 

diz respeito à infiltração de empresas privadas como estratégia para privatizações no setor 

público. Conforme ressaltado por Medeiros (2011), 

 
O Fórum das Estatais pela Educação propõe a criação de uma Fundação de Apoio à 

UAB, composta por representantes das Empresas Estatais e das demais entidades e 

instituições, para viabilizar a implantação da UAB. Nessa perspectiva, vale acentuar 

o reforço a constituição de fundações de direito privado, ligadas ao setor público, as 

quais acabaram constituindo-se uma trincheira montada pelo setor privado para 

atuar, segundo sua lógica e interesses associados ao mercado, nas instituições 

públicas, como estratégia de privatização do setor público (p. 238). 

 

Outra crítica importante em relação à proposta de criação da UAB é a comparação do 

modelo de desenvolvimento e ampliação dos cursos em parceria com instituições 

educacionais públicas, privadas e corporativas, comparando-se a uma fábrica.  

 
A estrutura básica da UAB e dos Consórcios deve se assemelhar mais a uma 

„fábrica‟, enfatizando a alta produção de cursos (planejamento curricular e 

pedagógico; preparação de roteiros de cursos; produção audiovisual; de textos de 

acompanhamento; atendimento a suporte ao aluno; avaliação do aluno e do curso), 

via várias formas tecnológicas (BRASIL. 2005) 

 

Tal concepção em relação à multiplicação dos polos da UAB como fábrica é também 

salientada por Medeiros (2011) que afirma que essa experiência tem referência no modelo da 
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Universidade Aberta da Inglaterra, Barreto (2008) que ressalta a ideia de industrialização do 

ensino.   

Assim, a UAB, em parceria com o Banco do Brasil viabilizou a oferta do projeto-

piloto de cursos de Administração e depois de Pedagogia, e posteriormente foram sendo 

ampliado o número de vagas na educação superior a distância (MEDEIROS, 2011). A 

SEED/MEC publica o Edital nº 01, de 16 de dezembro de 2005 voltado para a seleção de 

polos municipais de apoio presencial e de cursos superiores de IFES, na modalidade de EaD, 

para o Sistema UAB. Medeiros (2011) ressalta que o Banco do Brasil como uma das estatais 

foi um pioneiro no projeto da UAB e teve grande interesse na criação da UAB em cursos para 

capacitar seus funcionários em regiões de difícil acesso. O Banco do Brasil já havia, 

juntamente com a Fundação Roberto Marinho, viabilizado algumas experiências com EaD. 

O estabelecimento da UAB é orientado a partir do Decreto nº 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005 que regulamenta o Art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e define a EaD como a  

 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, envolvendo estudantes e professores no 

desenvolvimento de atividades educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 

2005, grifo nosso).  

 

Em relação a esse documento, é importante ressaltar que na definição de educação a 

distância não aparece a figura do tutor. É como se o legislador, ao definir a EaD, igualasse os 

tutores aos professores, ou os tutores foram invisibilizados. O fato é que a figura do tutor vai 

aparecer pela primeira vez justamente nessa mesma lei, na alínea b, item IV – indicação das 

responsabilidades pela oferta dos cursos ou programas a distância, art. 26 do capítulo VI – 

“Das disposições gerais, porém, sem nenhum detalhamento sobre seu papel”. Aspectos um 

pouco mais delineados do papel desse profissional na EaD só vai ser encontrado no Parecer nº 

195, de 12 de julho de 2007 e no Parecer nº 197, de 8 de novembro de 2007, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE). 

Mas, foi por meio do Decreto nº 5.800, de junho de 2006, que ficou institucionalizado 

o Sistema UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com 

a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior 

(BRASIL. MEC, 2006).  
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Os objetivos da UAB, segundo o referido Decreto, são: 

 

oferecer, prioritariamente cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada 

de professores da educação básica; oferecer cursos superiores para capacitação de 

dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios; oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do 

conhecimento; ampliar o acesso à educação superior pública; reduzir as 

desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do país; 

estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e fomentar o 

desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distancia, bem como 

a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias 

de informação e comunicação (p. 2). 

 

Esses objetivos parecem ser bastante ousados, quando comparados com realidades 

vivenciadas no nosso sistema público de educação presencial, que tem reinventado formas de 

expansão de vagas para tentar atender uma crescente demanda de acesso e permanência.  

De acordo com as informações obtidas junto ao site da instituição, “a UAB é um 

sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para 

camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do 

uso da metodologia da educação a distância”. Apesar de atender a todos, a prioridade é o 

atendimento aos professores que atuam na educação básica com prioridade de formação e 

depois vêm os dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, 

municípios e do Distrito Federal (BRASIL. MEC. UAB, 2013). 

É importante destacar com base em Mill (2012, p. 84), que a proposta pedagógica de 

programas de EaD brasileiros têm apresentado, como padrão de funcionamento, um sistema 

logístico que pode ser dividido em dois „modelos‟ ou tipos: 

 

 Uma organização de tipo virtual, que funciona quase que completamente em 

suportes virtuais e sem significativo apoio presencial ao aluno e sem 

necessariamente ser complementado por outras mídias físicas, como material 

impresso ou o DVD, por exemplo e, 

 Uma organização de tipo central-polos, estruturada a partir de uma central de 

concepção, produção e oferecimento dos cursos em parceria com vários polos 

de recepção e apoio presencial ao aluno. Em geral, essa segunda forma de 

organização pode acontecer pelo uso conjunto das mídias impressa, eletrônica 

ou digital; isto é, o curso é realizado Poe meio de livro-texto, CD-ROM, vídeo, 

TV, internet, videoconferência, rádio, em ter outras mídias. Ultimamente, esse 

segundo modelo tem se configurado numa organização híbrida, com cursos 

organizados no ambiente virtual de aprendizagem e com as outras mídias 

surgindo como complementares (p. 84).  

 

Assim, segundo o autor, o modelo adotado pela UAB é do tipo central-polos. 

O Sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino superior e 



65 

 

os governos estaduais e municipais, com vistas a atender às demandas locais por educação 

superior. O Sistema UAB sustenta-se em cinco eixos fundamentais: 

 
 Expansão pública da educação superior, considerando os processos de 

democratização e acesso; 

 Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, 

possibilitando sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos 

estados e municípios; 

 Avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos de 

flexibilização e regulação implantados pelo MEC; 

 Estímulo à investigação em educação superior a distância no País; 

 Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos 

humanos em educação superior a distância (BRASIL. MEC. UAB, 2013, s/p). 

 

De acordo com informações no site, os cursos ofertados pela UAB por meio 

das instituições públicas de ensino superior integrantes do Sistema, são os seguintes 

Bacharelados, Licenciaturas, Tecnólogo e Especializações; Especializações do programa 

Mídias na Educação; Graduação em Biblioteconomia; Especializações para professores, em 

parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e Inclusão 

(SECADI/MEC), Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP). 

O sistema UAB conta com a existência dos polos de apoio presencial, que são 

 
as unidades operacionais para o desenvolvimento descentralizado de atividades 

pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância 

pelas instituições públicas de ensino superior no âmbito do Sistema UAB. Mantidos 

por Municípios ou Governos de Estado, os polos oferecem a infraestrutura física, 

tecnológica e pedagógica para que os alunos possam acompanhar os cursos a 

distância.  

O polo de apoio presencial também pode ser entendido como „local de encontro‟ 

onde acontecem os momentos presenciais, o acompanhamento e a orientação para os 

estudos, as práticas laboratoriais e as avaliações presenciais. 

O objetivo dos polos é oferecer o espaço físico de apoio presencial aos alunos da sua 

região, mantendo as instalações físicas necessárias para atender aos alunos em 

questões tecnológicas, de laboratório, de biblioteca, entre outras (BRASIL. MEC. 

UAB, 2013, s/p). 

 

Visando à qualidade dos cursos ofertados, esses polos de apoio presencial são 

avaliados externamente pela Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) e pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sendo realizadas 

também avaliações in loco. 

Mesmo que o processo de expansão e implementação das diretrizes para a EaD no 

Brasil seja amplamente debatido, questionado e divergente, o fato é que essa modalidade 

conta com a adesão das universidades públicas e se torna cada vez mais presente na realidade 
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social brasileira e é vista como a menina dos olhos do mercado (BOHADANA; VALLE, 

2009) pelas universidades privadas, sendo muito aumentada sua oferta e procura. 

A demanda por mão de obra capacitada cada vez mais crescente no país reflete a 

influência do sistema capitalista no mercado de trabalho que preconiza a busca por melhores 

qualificações dos trabalhadores para atender às novas exigências impostas pelo sistema 

produtivo. O Estado, por sua vez, busca cumprir a sua parte nesse processo, utilizando-se da 

escola com sua pretensa proposta de democratização do acesso a educação também nos níveis 

de graduação e pós-graduação investindo na EaD como  forma de promoção da justiça social, 

no bojo das reformas que vem se instaurando no ensino superior, visando o desenvolvimento 

da sociedade em consonância com as políticas de desenvolvimento econômico (BARRETO, 

2008, 2010).  

De acordo com Dourado (2008b), as políticas de Estado e de governo oscilam entre 

concepções distintas de educação que podem ressaltar a educação como direito e bem público, 

ou interpretam como mercadoria comercializável em interface com a “definição do social, as 

políticas de financiamento, as modalidades ofertadas, a relação público privado, entre outros” 

(p. 100).   

O debate atual sobre a necessidade de continuar a expandir e democratizar a educação 

superior tem se tornado intenso e amplo, especialmente no que concerne à universidade 

pública que tem ficado para trás em relação às instituições de ensino privadas que se 

aproveitaram das oportunidades oferecidas pelo Estado. Eis aí uma questão importante que se 

coloca na pauta das discussões sobre a expansão universitária no país como forma de garantir 

educação superior a todos, com o desmantelamento da educação superior. 

Contudo, cabe pontuar, a educação superior a distância se expandiu significativamente 

nas instituições privadas e públicas (DOURADO; SANTOS, 20011, p. 181), e vem se 

expandindo ainda mais, como se percebe, atualmente.  

A Tabela 1 apresenta a evolução do número de cursos e de matrículas em dez anos 

quando de 2000 a 2009 com um crescimento expressivo de cursos na modalidade EaD no país 
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Tabela 1: Número de cursos e de matrículas em EaD no Brasil 

 

Ano 
Cursos 

a distância 

Evolução no 

número de cursos 

relativo ao ano 

anterior (%) 

(de 2002 a 2009) 

Matrículas 

 

Evolução no número 

de matrículas 

relativo ao ano 

anterior (%) 

2000 10 - 1.682 - 

2001 16 60,0 5.359 218,6 

2002 46 187,0 40.714 659,7 

2003 52 13,0 49.911 22,6 

2004 107 105,8 59.611 19,4 

2005 189 76,6 114.642 85,6 

2006 349 84,7 207.206 80,7 

2007 408 16,9 369.766 78,4 

2008 647 58,6 727.961 96,8 

2009 844 30,4 838.125 15,1 

Dados do Censo do Ensino Superior 2009  

Fonte: INEP (TOSCHI, 2013) 

 

A Tabela 1 nos possibilita observar o aumento vertiginoso das matrículas em cursos a 

distância no Brasil. Considerando o período 2000-2009, podemos ver que as matrículas 

passaram de 1.682, em 2000, para 838.125 em 2009. O aumento dos cursos também foram 

muito expressivos nesse período: a oferta passou de 10 cursos em 2000, para 844 cursos, em 

2009 (TOSCHI, 2013).  

Por esse fato, é importante questionarmos se o papel assumido pela EaD assegura o 

compromisso social e ético da instituição formadora, no sentido de promover uma formação 

dinâmica e humanizada, pensando a autonomia do sujeito como ser social, como se pretende 

com a educação presencial.  

Dentre essas e outras pautas no amplo debate sobre as possibilidades trazidas pelos 

avanços tecnológicos e sua importância nas reformas para a educação superior, e com esses 

mais de cinco anos de experiência com a UAB, merece atenção a questão do trabalho dos 

Tutores na EaD. Entendemos que, dentre os demais educadores envolvidos na hierarquia do 

trabalho docente na EaD, o papel do tutor suscita questões que precisam ser analisadas e 

muito discutidas. 

Tendo em vista, a complexidade que envolve o tema da EaD e os trabalhadores que 

nela atuam (BELLONI, 2009), e levando-se em consideração as especificidades de cada 

programa, curso ou área de formação nas esferas pública e privada, nos próximos capítulos 

procederemos à análise e discussão geral sobre o trabalho dos tutores na EaD, enfatizando as 
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instituições públicas de educação superior na área da educação em cursos vinculados ao 

sistema UAB. Também apresentaremos a análise das dissertações e teses pesquisadas no 

Portal Capes no período 2006-2012 com a finalidade de mostrar como essas produções 

discutem o papel dos tutores na EaD e as concepções sobre tecnologia e educação. 
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CAPÍTULO II 

 

O TRABALHO DOS TUTORES  

NA EDUCAÇÃOSUPERIOR A DISTÂNCIA 

 

 

Neste capítulo, o objetivo é discutir sobre o trabalho dos tutores27
 na educação superior 

a distância, apresentando especificidades sobre a tutoria na EaD, as definições sobre tutor, 

bem como as concepções teóricas e legais sobre essa atividade de modo geral. Na discussão, 

enfatizamos os tutores que atuam nas instituições públicas federais vinculadas às diretrizes 

gerais da UAB. A partir da análise dos documentos legais e das concepções de diferentes 

autores, apresentaremos, no primeiro momento, a descrição do que compreende o trabalho do 

tutor na divisão organizacional do trabalho da EaD no âmbito do Sistema UAB, tais como: 

forma de recrutamento, suas tarefas, exigências de formação, e outros aspectos. Num segundo 

momento, apresentamos algumas considerações sobre o trabalho docente e aproximações 

como trabalho do tutor na EaD.  

 

 

2.1 Algumas especificidades sobre o trabalho de tutoria na EaD 

 

De acordo com Belloni (2009), por estar relacionada diretamente com as inovações 

tecnológicas, com as novas demandas sociais e com as novas exigências de um aprendente 

mais autônomo, o papel do professor se constitui numa das questões fundamentais na análise 

da EaD. Pode-se dizer que é considerado a mais polêmica, vez que esse é “chamado a 

desempenhar múltiplas funções, para muitas das quais não se sente, e não foi preparado” (p. 

80).  

Mill (2012) caracteriza o trabalho dos professores e tutores que atuam na EaD como 

“teletrabalho”, ou seja, a “atividade profissional exercida a distância, geralmente no 

domicílio, recorrendo às novas tecnologias telemáticas” (p. 63). O trabalho pedagógico, 

realizado a distância (especialmente na educação virtual) pode ser enquadrado nessa 

definição. Segundo o autor, “praticamente todas as características do trabalho docente 

realizado na educação virtual, mediado por tecnologias digitais, enquadram-se como 

                                                           
27

 Para este estudo, o substantivo “tutor” compreende o trabalho de homens e mulheres nessa função. Embora na 

tradição da linguagem haja predominância do masculino para representar ambos os sexos, levamos em 

consideração as questões de gênero.   
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teletrabalho” (p. 67). 

De acordo com Bernal (2008), a virtualidade é uma ferramenta da qual a EAD se vale 

para ponderar e compreender, em certa medida, os fenômenos sociais e culturais em todos os 

planos. Converte-se em estratégia válida que moderniza essa modalidade de educação, 

apagando, de certo modo, a fronteira entre o presencial e a distância. 

Na perspectiva da dinâmica da relação com vista à eficácia da práxis pedagógica no 

processo de ensino-aprendizagem envolvendo, por exemplo, a relação entre professor e 

educador-aluno no ambiente virtual, Prado e Almeida (2009) contribuem, ao afirmar que, 

 

um aspecto importante da formação contextualizada, desenvolvida em cursos on-

line, ou seja, na modalidade a distância, é que por meio das interações que se 

estabelecem entre o professor e os educadores-alunos e vice-versa, no ambiente 

virtual, ocorrem trocas de experiências, favorecendo o desenvolvimento do aprender 

fazendo na interlocução com o outro, voltado para a busca de novas possibilidades 

de atuação na realidade da escola. Na interação com o professor, o educador-aluno 

explicita o cotidiano no contexto escolar, e, nesse processo, o professor pode intervir 

criando situações que possam favorecer a reflexão sobre a prática, a tomada de 

consciência e sua compreensão (p.72). 

 

 

Com esses apontamentos das autoras, podemos compreender, portanto, que a interação 

no ambiente virtual existe da mesma forma como ocorre no ensino convencional. Se assim, 

então é salutar o conhecimento, a experiência e também o desejo do professor em estimular 

essa forma de interação, na qual as experiências vivenciadas por professores-alunos são 

consideradas relevantes ao processo, inclusive para serem aprimoradas, visando uma melhor 

atuação docente.  

De outro modo, Valente (2009) afirma que, 

 
no processo de interação, o papel do professor é fundamental para que se possam 

criar estratégias, propiciando ao educador-aluno reconstituir a própria prática, 

refletir e depurar as ações num processo contínuo de novas aprendizagens, de 

reconstrução do conhecimento prático e de ressignificação de teorias (p.72).  

 

Assim, Prado e Almeida (2009) defendem com veemência a importância do papel do 

professor/tutor no processo de interação com o educador-aluno, pois, a partir daí é possível 

criar estratégias para que o educador-aluno reconstitua sua própria prática, possa “refletir e 

depurar as ações num processo contínuo de novas aprendizagens, de reconstrução do 

conhecimento prático e de ressignificação de teorias” (p.72). Para essas autoras, no ambiente 

virtual é possível desenvolver situações de aprendizagem que propiciem a reflexão na e sobre 

a prática do educador. 
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Segundo Gutierrez e Prieto (1994, apud TOSCHI (2008, p.35) “não interessa uma 

informação em si mesma, mas uma informação mediada pedagogicamente” (p.35), virtual ou 

presencial. Alguns ambientes e cursos de modalidade a distância utilizam a figura do 

professor/tutor como mediador; ele pode interagir com o aluno pela presença física, em 

tempo-espaço simultâneos, e/ou opor meio de instrumentos, como o telefone, o fax, o e-mail e 

o bate-papo.   

Assim, em virtude da expansão da EaD no nível superior, e tendo em vista, ainda, a 

questão da docência no bojo das reformas educacionais a partir da década de 1990, 

consideramos como necessidade precípua pensarmos o trabalho do tutor, pois 

compreendemos que este surge como uma “nova” categoria entre os trabalhadores da 

educação. Pelo fato de manterem uma maior interação com os alunos, ainda mais estando 

separados fisicamente pelo espaço e pelo tempo no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 

pressupomos que se trata, de fato, de um profissional fundamental nessa modalidade.  

Antes de prosseguir com as discussões acerca do trabalho dos tutores, convém 

apresentarmos a definição do que vem a ser tutor, tendo em vista, ainda, algumas questões 

que circundam seus diversos significados para a educação como um todo. Assim, para definir 

o sentido da palavra tutor, valemo-nos das proposições apresentadas por Bernal (2008) que 

recorre à sua etimologia: do latim oris que significa pessoa que exerce tutela, defensor, 

protetor. A autora explica que na Roma Antiga, para os habitantes de Lácio, significava o ato 

de defender, guardar, preservar, sustentar, socorrer.  

De acordo com o dicionário Houaiss (2001), o termo tutor origina-se do latim no 

século XIII e significa guarda, defensor, curador. Trata-se do indivíduo que exerce uma tutela 

(ou tutoria), isto é, aquele que ampara e protege, quem ou o que supervisiona, dirige governa. 

No campo da educação, segundo Bernal (2008), o vocábulo significa a ação de ajudar, 

orientar, guiar e aconselhar o aluno. Ao tutor cabe a tarefa de mediar a interação; ajudar o 

estudante na organização dos planos de estudo para o desenvolvimento de habilidades que o 

levem à construção do conhecimento mediante um processo de interação. 

Segundo Mill (2010), “a ideia de guia prevalece nas definições de tutor, sendo aquele 

que organiza e facilita a participação dos estudantes, usando um conjunto de estratégias 

pedagógicas preestabelecidas para uma aprendizagem enriquecedora” (s/p). Dessa forma, na 

concepção do autor, “o tutor pode ser entendido como aquele que apoia a construção do 

conhecimento e dos processos reflexivos de estudantes. A tutoria é assim vista como a 
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atividade do tutor” (s/p). Ora, entendemos que essa concepção se assemelha muito à figura do 

professor. 

A tutoria também é realizada na educação presencial, como ressalta Bernal (2008), 

sendo entendido como “um conjunto de ações dirigidas à atenção individual do estudante” (p. 

59), fazendo jus ao significado do termo. Essas ações estão relacionadas a outro conjunto de 

atividades diversas que apoiam a prática tutorial, mas que necessariamente devem diferenciar-

se, dado que respondem a objetivos de caráter geral e são atendidos por pessoal distinto ao 

que proporciona a atenção individualizada ao estudante.  Para Mill (2010), a tutoria constitui 

um dos termos mais controversos da modalidade EaD de tal forma que tanto sua terminologia 

(concepções diversificadas) quanto nas suas funções e competências (variadas e até 

contraditórias), o que podes ser observado na literatura, em investigações científicas e práticas 

cotidianas da tutoria. Assim, conforme segundo o autor, 

 
Como terminologia, a tutoria apresenta a primeira dificuldade. A concepção de tutor 

recebe como sinônimos termos do tipo: educador on-line, mentor, orientador virtual, 

monitor pedagógico, e-formador, formador virtual, etc. Como tutoria, há outras 

variações: tutor presencial, tutor virtual, tutor eletrônico, tutor a distância etc. 

Entretanto, apesar dessas variações nos nomes, todos são compreendidos no que 

geralmente conhecemos como tutores para EaD (MILL, 2010, s/p). 

 

O fato é que, ao ser incorporado nas atividades acadêmicas da educação, a tutoria 

atende a objetivos de caráter institucional e a opções metodológicas no acompanhamento do 

estudante, e tendo como missão primordial prover orientação sistemática ao estudante, 

realizando-a ao longo do processo formativo para acompanhá-lo na tomada de decisões sobre 

os caminhos da aprendizagem e da construção do conhecimento (BERNAL, 2008, p. 59). 

Maggio (2001), em seu capítulo de livro intitulado “O Tutor na Educação a 

Distância”, inicia sua discussão, considerando como pontos-chaves questões como o papel, as 

funções e as tarefas desse profissional. A partir daí, levanta questionamentos muito 

importantes sobre esses profissionais como inquietações que emergem de suas observações na 

experiência em programas de EaD, destacando o fato de existir mais perguntas do que 

respostas. É interessante ressaltar com a leitura de seu texto, que se deu muito posteriormente 

à formulação dos objetivos e do problema de pesquisa deste estudo, que essa autora já havia 

feitos perguntas semelhantes às que nortearam nosso estudo, tais como: 

 

o que significa ser tutor? Quais são os alcances da tarefa? Qual é a especificidade do 

seu papel?  Há uma especificidade do seu papel? Quem é reconhecido como bom 

tutor? Como se forma um tutor? Como se avalia o seu trabalho? O tutor é 

imprescindível na modalidade a distância? (p. 93). 
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Tais indagações, inerentes à implementação dos programas de EaD, segundo a autora, 

são oriundas dos gestores, mas também dos próprios tutores que indagam sobre a 

possibilidade de exercer (ou mesmo ter o direito do reconhecimento) sua função como uma 

docência de fato: “eu posso dar aula; de fato, dou aula habitualmente, mas... o que quer dizer 

„ser tutor‟?” (p. 93). Assim, concordamos com a autora que o trabalho do tutor acaba gerando 

uma série de indagações que são fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento 

sobre a EaD.  

No sistema UAB, a tutoria existe de duas formas: uma é a tutoria presencial, 

constituída por profissionais que acompanham os alunos nos encontros presenciais nos Polos; 

a outra é a tutoria a distância, ou tutoria virtual cujo trabalho de acompanhamento dos alunos 

ocorre predominantemente no AVA e essa interação é mediada pelas TIC (BRASIL, UAB, 

2013). Segundo as definições da UAB, o tutor é “profissional selecionado pelas Instituições 

Públicas de Educação Superior (IPES) vinculadas ao sistema UAB para o exercício das 

atividades a seguir: 

 

 Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os estudantes; 

 Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; 

 Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes; 

 Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e 

responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas; 

 Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes; 

 Colaborar com a coordenação do curso na 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 a orientação do professor 

responsável; 

 Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos 

polos, em especial na aplicação de avaliações (BRASIL. UAB, 2013). 

 

Conforme determinações previstas para a função no Sistema, “cabe às instituições de 

ensino determinar, nos processos seletivos de tutores, as atividades a serem desenvolvidas 

para a execução dos Projetos Pedagógicos, de acordo com as especificidades das áreas e dos 

cursos” (BRASIL, UAB, 2013, s/p).  

Com essa descrição, já era possível falar numa precarização do trabalho docente, pois 

se já se poderia considerar existência de precarização do trabalho entre a concepção e 

execução da atividade docente e depois pelo fato de haver de quem acompanha e quem aplica 

essas atividades. 

De modo geral, segundo o CensoEAD.BR (2010), o termo tutor, utilizado para 
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designar o sujeito que atua na tutoria, varia muito. Enquanto para algumas instituições o tutor 

é conhecido como aquele que acompanha o curso, sendo especialista no conteúdo, podendo 

até ser o autor; para outras, “o responsável pelo curso é chamado de professor, e o tutor é uma 

espécie de ajudante do professor” (p. 45). Em razão disso, podemos perceber uma 

discrepância no trabalho do tutor na EaD, conforme discutiremos mais adiante, pois mesmo 

sendo essa a sua função, em virtude das especificidades dos cursos e das instituições, os 

tutores acabam exercendo um trabalho muito além do que o de mero ajudante de outros 

professores nessa modalidade. Ou seja, acaba exercendo praticamente o trabalho docente, 

sendo injusto, ao que nos parece, merecer esse título de ajudante, auxiliar, guia, 

profissional de apoio, dentre outros. 

É importante frisar que, neste estudo, centramos nossa atenção na compreensão sobre 

as questões inerentes à tutoria nas instituições públicas vinculadas à UAB, buscando discorrer 

sobre o trabalho daqueles tutores, homens e mulheres que, dentre outras atividades, a 

principal é a interatividade com alunos por meio das tecnologias telemáticas, principalmente o 

computador usando recursos diversos da Internet (chat, e-mail, AVA, videoconferência, 

dentre outros) sendo, portanto, o seu trabalho mediatizado.   

Sentimo-nos provocados quanto ao trabalho dos tutores, pois apesar de alguns 

pensarem erroneamente que o tutor sabe menos que o professor na educação presencial 

(MAGGIO, 2001), há muitas questões e aspectos a serem debatidos sobre esses sujeitos que, 

na realidade, desempenham papel fundamental na EaD, pois medeiam o trabalho do professor 

com os alunos exercendo maior interação no processo.  

De acordo com o entendimento de Mill et al. (2008), na perspectiva dos estudantes de 

EaD, o trabalho que os tutores desempenham é de suma importância para seu 

acompanhamento no curso. Em outras palavras, o seu papel é tão valorizado pelos discentes 

no seu processo de aprendizagem que não deixa de ser considerado, por eles, um professor e 

em razão disso acabam por representar a própria qualidade do curso ou da instituição 

formadora. Eis aí uma grande polêmica inerente à discussão sobre essa temática: afinal, tutor 

é professor? 

Para contribuir com essa reflexão, convém apresentarmos o entendimento de Silva 

(2010) sobre função docente: 

 

A função docente refere-se ao conjunto de atribuições próprias do exercício da 

docência. Tais atribuições assumem variações e são influenciadas por múltiplas 

determinações do contexto histórico-social, em permanente mutação. Comumente é 
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própria da função docente a socialização de saberes produzidos historicamente pela 

humanidade e o desenvolvimento de atividades correlatas a esse processo e que dão 

sustentação ao ensino e à operacionalização do currículo escolar, tais como seleção 

de conteúdos a serem ensinados; criação de mecanismos para relacionar os 

conteúdos curriculares e a experiências culturais e concretas dos estudantes; 

elaboração e/ou planejamento de metodologias de ensino; construção dos planos de 

ensino; participação na elaboração do projeto político pedagógico e dos conselhos 

escolares; elaboração dos processos de avaliação da aprendizagem (s/p). 

 

No entanto, entendemos que tais atribuições não seriam tão significativas, pois, 

conforme Silva (2010), “a concretização a função docente sob tais moldes requer mudanças 

estruturais nas atuais condições de trabalho, nos rendimentos salariais do professor e nos 

processos de qualificação profissional” (s/p).  

No que concernem às funções, segundo ponderações de Mill (2010),  

 

Na EaD, o trabalho do tutor diferencia-se do trabalho do professor, embora ambos 

exerçam atividade docente. O professor é responsável pela disciplina, prepara seus 

conteúdos, organizando-os pedagogicamente em (multi)mídias, conforme 

orientações da proposta pedagógica indicada. Em alguns sistemas de EaD, esse 

professor ainda acompanha os alunos em parceria com um grupo de tutores durante 

a oferta da disciplina. Os tutores, por outro lado, geralmente não participam da 

concepção da disciplina e dos seus materiais didáticos. Suas atividades iniciam na 

oferta da disciplina, após a matrícula dos alunos (s/p). 

 

Assim, buscamos discutir o trabalho dos tutores da educação a distância à luz da 

legislação sobre educação e das proposições trazidas pelos autores e autoras das dissertações e 

teses, considerando os documentos inerentes à regulamentação da educação a distância a 

partir do Artigo 80 da LDB/1996 e outros materiais que se originaram dela para dirimir sobre 

questões inerentes a essa modalidade, com destaque para o Decreto n. 5.800, de 08 de junho 

de 2006 (que instituiu a UAB) e determinações previstas/relacionadas para funções de tutoria.  

De acordo com Belloni (2009), além do fator relacionado à autonomia do aprendente, 

a questão do papel do professor na EaD, se constitui um aspecto central e bastante polêmico 

nos debates sobre a expansão dessa modalidade educacional, vez que esse é “chamado a 

desempenhar múltiplas funções, para muitas das quais não se sente, e não foi preparado”. 

Fundamentada na afirmação de Keegan (1983) de que quem ensina na EaD é uma instituição, 

Belloni (2009) ressalta que a definição do papel, das funções e das tarefas docentes em EaD 

terão de ser necessariamente diferentes daquelas do ensino convencional e que, em razão 

desse fato, a indefinição conceitual e institucional neste campo reflete-se no papel e nas 

funções do professor a distância e, a nosso ver, nessa forma de trabalho coletivo. 

No que se refere a essa forma de estruturação do trabalho do sistema UAB, Belloni 
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(2009) ressalta que o fato de essa modalidade educacional utilizar bastante os recursos das 

TIC faz com que o ensino se torne complexo exige que “o ato de ensinar seja segmentado em 

múltiplas tarefas, sendo esta a característica principal do ensino a distancia”.  A autora afirma 

ainda que 

 
No modelo racionalizado e industrializado do tipo „fordista‟ o processo de ensino 

está baseado na divisão do trabalho e desligado da pessoa do professor, figura 

central do ensino convencional, o que torna este processo independente de uma 

„situação de ensino determinada subjetivamente‟ e, portanto, teoricamente mais 

„objetivo‟. A divisão do trabalho e a objetivação do processo de ensino permitem 

planejá-lo para alcançar objetivos estabelecidos sistematicamente de modo o mais 

eficaz possível, cada especialista ou equipe de especialistas sendo responsável por 

uma área limitada em cada fase do complexo processo de concepção, planejamento, 

realização e distribuição de cursos e materiais (p.80). 

 

Essa divisão do trabalho provoca uma segmentação das funções docentes que 

passaram a compor um processo de planejamento e execução dividido no tempo e no espaço.  

A despeito do modelo de gestão escolar, fundado nos princípios do padrão 

fordista/taylorista, Silva (2010) assinala que ele se constitui por meio da “materialização de 

uma tendência autocrática e centralizada na divisão social do trabalho”. Ressalta ainda a 

existência de  

 
outras tendências de gestão escolar que se mesclam ou se opõem  a esse modelo e, 

em outras situações, evidenciam-se de forma mais acentuada mecanismos de gestão 

democrática ensejando à função docente outras configurações, as quais contribuem 

para garantir ao professor o exercício de sua condição de sujeito (s/p). 

 

 

Assim, segundo o entendimento de Silva (2010), 

 
Em linhas gerais, a função docente assume sua identidade e singularidade mediante 

conhecimentos e práticas que se materializam em três esferas de atuação: produção e 

transmissão de conhecimentos científicos; domínio de conteúdos e métodos para 

socialização dos conhecimentos e formação cultural e política do estudante. No 

conjunto desses atributos, articulam-se a veiculação das sínteses epistemológicas 

oriundas das diferentes áreas do conhecimento e as significações valorativas em 

torno de determinados fenômenos sociais, culturais e políticos der forma que tais 

conhecimentos possam ser apreendidos, criticados e reconstruídos pelos alunos (s/p) 

 

 

Dessa forma, fazendo uma comparação entre o trabalho na modalidade presencial com 

o trabalho na educação a distância, segundo apontamentos de Belloni (2009), poderíamos 

compreendê-los da seguinte maneira: 

 
as funções de selecionar, organizar e transmitir o conhecimento, exercidas nas aulas 

magistrais no ensino presencial, corresponde em EaD à preparação e autoria de 

unidades curriculares (cursos) e de textos que constituem a base dos materiais 
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pedagógicos realizados em diferentes suportes (livro-texto ou manual, programas em 

áudio, vídeo ou informática); a função de orientação e conselho do processo de 

aprendizagem passa a ser exercida não mais em contatos pessoais e coletivos de sala 

de aula ou atendimento individual, mas em atividades de tutoria a distância, em 

geral individualizada, mediatizada através de diversos meios acessíveis (p. 80).  

 

Dessa forma, segundo o entendimento da autora, “entre estas duas funções situadas 

nos pontos extremos do processo, muitas outras ocorrem, tornando difícil a identificação de 

quem é o professor em EaD” (p. 80). Segundo Marsden (1996 apud BELLONI, 2009, p. 80), 

trata-se de “processo complexo, multifacetado, que inclui muitas pessoas, todas podendo 

reivindicar sua contribuição ao ensino" (p. 226) e, portanto, o título de professor.  

Assim, tendo em vista que os tutores na EaD, já definidos anteriormente, integram um 

trabalho de equipe docente segundo o que preconiza a UAB, é importante apontarmos o 

posicionamento desse profissional na organização do trabalho coletivo, segundo uma 

hierarquia organizada no sistema UAB, no qual estão envolvidas as seguintes funções com 

suas respectivas atribuições: Coordenador-adjunto UAB: Coordenador de Curso: 

Coordenador de Tutoria: Professor-pesquisador: Professor-pesquisador e, o Coordenador de 

Polo, que vem especificado logo após o tutor já apresentado anteriormente: 

 

 Coordenador-adjunto UAB: é um professor ou pesquisador indicado pelas IPES 

integrante do Sistema UAB, que atua nas atividades de coordenação e apoio aos 

polos de apoio presencial e no desenvolvimento de projetos de pesquisa 

relacionados aos cursos e programas implantados por sua instituição no âmbito do 

Sistema. 

 Coordenador de Curso: é um professor ou pesquisador designado/indicado pelas 

IPES vinculadas ao Sistema UAB, que atua nas atividades de coordenação de 

curso implantado no âmbito do Sistema UAB e no desenvolvimento de projetos de 

pesquisa relacionados aos cursos. Dentre suas várias atribuições destacamos a de 

“acompanhar e supervisionar as atividades: dos tutores, dos professores, do 

coordenador de tutoria e dos coordenadores de polo” e também de “informar o 

coordenador UAB a relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento”. 

 Coordenador de Tutoria: é um professor ou pesquisador designado/indicado 

pelas IPES vinculadas ao Sistema UAB, que atua nas atividades de coordenação de 

tutores dos cursos implantados por sua instituição no âmbito do Sistema UAB e no 

desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados aos cursos. Como o 
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Coordenador de Tutoria é um cargo estritamente relacionado aos tutores, convém 

apontarmos suas atribuições segundo as diretrizes da UAB:  

 Participar das atividades de capacitação e atualização; 

 Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento dos processos seletivos 

de tutores, em conjunto com o coordenador de curso; 

 Acompanhar as atividades acadêmicas do curso; 

 Verificar "in loco" o andamento dos cursos; 

 Informar o coordenador do curso a relação mensal de tutores aptos e 

inaptos para recebimento da bolsa; 

 Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de seleção 

e capacitação dos tutores envolvidos no programa; 

 Acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores; 

 Encaminhar à coordenação do curso relatório semestral de desempenho da 

tutoria. 

 Professor-pesquisador: é um professor ou pesquisador designado ou indicado pelas 

IPES vinculadas ao Sistema UAB, que atua nas atividades típicas de ensino, de 

desenvolvimento de projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e programas 

implantados por sua instituição no âmbito do Sistema UAB. 

 Coordenador de Polo: é um professor da rede pública selecionado para responder 

pela coordenação de polo de apoio presencial. 

De posse dos conhecimentos sobre esses cargos e atribuições estabelecidos pela UAB 

que ora apresentamos, podemos notar que, diferentemente do tutor, em todas as definições 

dos cargos são citados como sendo um professor. Com base nessas descrições dos cargos no 

trabalho coletivo docente da UAB, entendemos que a função de tutor se diferencia da função 

de professor nos trâmites desse Sistema na perspectiva de que o tutor é um profissional que 

medeia, apoia e participa do processo de desenvolvimento do curso e da avaliação da 

disciplina sob a orientação do professor responsável. 

Ainda que o termo professor não seja usado para especificar o trabalho do tutor, 

segundo determinações da UAB, o tutor no âmbito da EaD, em algumas experiências de 

instituições que ofertam cursos nessa modalidade, está enquadrado entre as múltiplas funções 

do professor conforme ressaltado também por Belloni (2009). Daí, a razão de usar o termo 

professor antecedendo o termo tutor, sendo então designada a função de Professor Tutor.   
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A remuneração dos profissionais que atuam nos cursos de formação inicial e 

continuada e, também, nos polos de apoio presencial do Sistema UAB é feita por meio de 

bolsas de estudo e pesquisa, concedidas pela Capes/MEC, com duração máxima de 4 anos e 

pagas pelo FNDE/MEC, conforme disposto na Resolução n. 8, de 30 de abril de 2010. Essa 

Resolução altera os incisos I a V do art. 9º, o § 1º do art. 10 e o item 2.4 do Anexo I da 

Resolução Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) n. 26, de 05 de junho de 2009. Esse documento, publicado no Diário Oficial da 

União (DOU) n. 82, de 6 de maio de 2010, estabelece orientações e diretrizes para o 

pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes na preparação e execução dos 

cursos dos programas de formação superior, inicial e continuada, no âmbito do UAB.  

A seguir, apresentamos, de forma detalhada, os requisitos necessários ao exercício de 

cada função, dentre elas, a função do tutor: 

 

Quadro 1: Requisitos necessários a cada função e os seus respectivos valores percebidos 

Cargo Requisitos e Valor da Bolsa 

Coordenador/Coordenador-

adjunto da UAB I e II 

Experiência mínima comprovada de três anos de magistério superior. 

O valor da bolsa a ser concedia é de R$ 1.500,00 mensais enquanto 

exercer a função. 

Aquele que não comprovar essa experiência, mas que tenha formação 

mínima em nível superior e experiência de 1 ano no magistério 

superior, ou a formação ou a vinculação em programa de pós-

graduação de mestrado ou doutorado, receberá bolsa no valor de R$ 

1.100,00 mensais e ficará vinculado como Coordenador/Coordenador 

adjunto II. 

Coordenador de curso nas 

instituições públicas de ensino 

superior (IPES)I e II 

Experiência mínima comprovada de três anos de magistério superior. 

O valor da bolsa a ser concedida é de R$ 1.400,00 mensais enquanto 

exercer a função  

Aquele que não comprovar essa experiência, mas que tenha formação 

mínima em nível superior e experiência de 1 ano no magistério 

superior, ou a formação ou a vinculação em programa de pós-

graduação de mestrado ou doutorado, receberá bolsa no valor de R$ 

1.100,00 mensais e ficará vinculado como Coordenador de curso II. 

Coordenador de tutoria nas 

instituições públicas de ensino 

superior (IPES)I e II 

Experiência mínima de três anos de magistério superior. O valor da 

bolsa a ser concedida é de R$ 1.300,00 mensais, enquanto exercer a 

função. 

Aquele que não comprovar essa experiência, mas que tenha formação 

mínima em nível superior e experiência de 1 ano no magistério 

superior, ou a formação ou a vinculação em programa de pós-

graduação de mestrado ou doutorado, receberá bolsa no valor de R$ 

1.100,00 mensais, e ficará vinculado como Coordenador de tutoria II. 
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Cargo Requisitos e Valor da Bolsa 

Professor-pesquisador 

conteudista I e II 

Experiência de três anos no magistério superior. O valor da bolsa a 

ser concedida é de R$ 1.300,00 mensais, enquanto exercer a função. 

Aquele que não comprovar essa experiência, mas que tenha formação 

mínima em nível superior e experiência de 1ano no magistério 

superior, ou a formação ou a vinculação em programa de pós-

graduação, de mestrado ou doutorado, receberá bolsa no valor de R$ 

1.100,00 mensais e ficará vinculado como Professor-pesquisador II 

Professor-pesquisador I e II 

Experiência de três anos no magistério superior. O valor da bolsa a 

ser concedida é de R$ 1.300,00 mensais, enquanto exercer a função. 

Aquele que não comprovar essa experiência, mas que tenha formação 

mínima em nível superior e experiência de 1 ano no magistério 

superior, ou a formação ou a vinculação em programa de pós-

graduação, de mestrado ou doutorado, receberá bolsa no valor de R$ 

1.100,00mensais e ficará vinculado como Professor-pesquisador II 

Tutor 

Experiência de um ano no magistério básico ou superior. O valor da 

bolsa a ser concedida é de R$ 765,00 mensais, enquanto exercer a 

função.  

Cabe às IPES determinar, nos processos seletivos de tutoria, as 

atividades a serem desenvolvidas para a execução dos Projetos 

Pedagógicos, de acordo com as especificidades das áreas e dos 

cursos. 

Coordenador de polo 

Experiência de três anos em magistério na educação básica ou 

superior. O valor da bolsa a ser concedida é de R$ 1.100,00 mensais, 

enquanto exercer a função. 

Fonte: BRASIL, DOU (2010) 

 

Ainda segundo o texto dessa Resolução, os bolsistas fazem jus ao recebimento de uma 

única bolsa por período, mesmo que exerçam mais de uma função no âmbito do Sistema 

UAB. Convém destacar que, fora do Sistema UAB, especialmente nas universidades privadas, 

a contratação, a remuneração e o tipo de contrato de profissionais que atuam na tutoria são 

diferenciados. Informações obtidas junto ao CensoEAD.BR (2010) apontam que no Brasil, 

considerando os cursos autorizados pelo MEC, cursos livres e cursos corporativos, os salários 

dos tutores variam na faixa de R$ 500,00 a R$ 800,00, podendo chegar a R$ 1.500,00. E as 

formas de contratações podem ser terceirizadas (subcontratação), como bolsistas ou por 

contrato de trabalho com carteira assinada.  

Com o conhecimento sobre os requisitos necessários ao exercício de cada função, 

dentre elas, a função do tutor designados pela UAB, podemos dizer que, pela nomenclatura, 

as exigências de formação e experiência docente, o tutor exerce um trabalho diferenciado dos 
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sujeitos designados professores/professores pesquisadores. As exigências de formação 

mínima do tutor e dos professores se diferenciam: enquanto os professores devem ter três 

anos de experiência na Educação superior, o exercício da função de tutoria flexibiliza que sua 

experiência com a docência seja de um ano na educação básica ou superior, ou que o 

profissional tenha formação em nível de pós-graduação ou que, no momento da seleção, esteja 

vinculado a programa de pós-graduação.  

Desse modo, parece que a identidade profissional do tutor, de acordo com 

configurações da UAB, demanda questionamentos que não negam seu compromisso com uma 

formação mínima, além da necessidade de uma experiência com a docência mesmo que 

vivenciada enquanto aluno de pós-graduação.  

 

O caso da UFG/CIAR 

 

Apenas a título de ilustração, vejamos o caso de uma universidade que participa do 

Sistema UAB: a Universidade Federal de Goiás (UFG). Com o intuito de conhecer aspectos 

inerentes ao processo seletivo, formação, dentre outros, consideramos relevante 

apresentarmos algumas informações obtidas junto ao Centro Integrado de Aprendizagem em 

Rede (CIAR) da Universidade Federal de Goiás (UFG) que, desde 1998, passou a adotar o 

formato de ensino virtual em rede.  

Concernente ao processo de seleção de tutores no CIAR-UFG tomamos, como 

exemplo, o Edital nº 09, de 28 de setembro, de2012, que estabelece normas do Processo 

Seletivo de Tutores de Polo e Orientadores Acadêmicos para o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas do Instituto de Ciências Biológicas da UFG (ICB-UFG) na modalidade a 

distância, do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). O 

processo tem duas etapas: a primeira etapa consiste da avaliação dos dados informados na ficha 

de inscrição e a segunda etapa, a aprovação no Curso de Formação de Orientadores e Tutores 

de Polo. 

No item 4 do referido edital vejamos as condições para inscrição e especificidades da 

função de Tutor de Polo:  

 

4.1 Das condições 

4.1.1 Candidatos com curso de graduação em Ciências Biológicas ou Biomedicina, 

reconhecido pelo MEC, podendo apresentar declaração da possibilidade de 
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conclusão da graduação até o momento da convocação para atuar na função de tutor 

de polo. 

4.1.2 Ter experiência mínima de 01 (um) ano no magistério do ensino básico ou 

superior ou ter pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) ou estar vinculado a um 

programa de pós-graduação (Conforme exigência da Resolução CD FNDE 

n.26/2009). 

4.1.3 As atividades do Tutor de Polo serão realizadas nas cidades que abrigam os 

polos, e nelas os mesmos deverão cumprir no mínimo 20 (vinte) horas semanais e 

presenciais, a serem distribuídas em horários alternados segundo a necessidade da 

UFG. 

4.2 Das funções do Tutor de Polo 

4.2.1 Orientar os alunos em estudos e pesquisas teóricas e práticas e atividades 

programadas pelos professores formadores, e acompanhar, no ambiente virtual, seu 

desempenho nas atividades propostas pelo curso, além de apoiar, participar e 

ministrar aulas nos encontros presenciais, quando solicitado; 

4.2.2 Manter diálogo permanente com os Orientadores Acadêmicos, com o 

Coordenador de Tutores, com o Coordenador do Curso, e Coordenador de Polo; 

4.2.3 Motivar e orientar o aluno na realização das atividades do Curso; 

4.2.4 Acompanhar presencialmente e se responsabilizar pelos alunos no Polo UAB; 

4.2.5 Orientar e acompanhar as atividades práticas programadas pelos professores 

formadores para serem realizadas pelos alunos nos Polos UAB; 

4.2.6 Enviar os relatórios das atividades quando solicitado pelos Professores 

Formadores e pela Coordenação do Curso; 

4.2.7 Ter disponibilidade para participar dos encontros presenciais nos Polos em 

finais de semana; 

4.2.8 Ter disponibilidade para participar do Curso de Formação de Orientadores 

Acadêmicos e Tutores de Polo. 

 

Sobre a função de Tutor de Polo para o exercício no referido curso de Licenciatura em 

Biologia na modalidade a distância da UFG, o que merece destaque nesse trecho citado do 

documento é a exigência do item 4.1.2 “Ter experiência mínima de 1 (um) ano no magistério 

do ensino básico ou superior ou ter pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) ou estar 

vinculado a um programa de pós-graduação (Conforme exigência da Resolução CD FNDE 

n.26/2009)”.  

Tal informação nos possibilita entender que ao mesmo tempo em que para o cargo de 

docente exige-se como requisitos do candidato um professor com experiência ou em 

formação, podemos perceber, por outro lado, que o professor enquanto profissional é sujeito a 

uma atividade que reduz seu valor profissional, pois mesmo fazendo parte de um trabalho 

coletivo docente segundo as diretrizes da UAB e, a nosso ver, exercendo atividade docente, 

para a educação distância, o tutor não é tido como professor. Tal pressuposto pode ser mais 

bem observado ainda no item 4.2.1, que estabelece como uma das funções do Tutor de Polo: 

 
orientar os alunos em estudos e pesquisas teóricas e práticas e atividades 

programadas pelos professores formadores, e acompanhar, no ambiente virtual, seu 

desempenho nas atividades propostas pelo curso, além de apoiar, participar e 

ministrar aulas nos encontros presenciais, quando solicitado (UFG. CIAR, 2012). 
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Está clara a função docente, sobretudo no que se refere ao trecho “ministrar aulas nos 

encontros presenciais ou quando solicitado”, além do que consta em outros itens. No teor do 

referido documento, podemos observar que o trabalho do Tutor de Polo está vinculado ao 

trabalho de outros tantos profissionais, como é o caso dos Orientadores Acadêmicos, do 

Coordenador de Tutores, do Coordenador do Curso, e do Coordenador de Polo, sendo, pois, 

uma atividade bastante hierarquizada. 

Já no tocante ao item 5, que estabelece as condições para inscrição e especificidades 

da função de Orientador Acadêmico, vejamos nos itens subsequentes essas exigências para 

esse cargo: 

 
5.1 Das condições 

5.1.1 Candidatos com curso de graduação em Ciências Biológicas ou Biomedicina, 

reconhecido pelo MEC, podendo apresentar declaração da possibilidade de 

conclusão da graduação até o momento da convocação para atuar na função de 

orientador acadêmico; 

5.1.2 Ter experiência mínima de 01 (um) ano no magistério do ensino básico ou 

superior ou ter pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) ou estar vinculado a um 

programa de pós-graduação (Conforme exigência da Resolução CD FNDE 

n.26/2009); 

5.1.3 As atividades do Orientador Acadêmico serão realizadas em Goiânia, tendo em 

vista a necessidade de estreita comunicação com o Professor Formador, com a 

Coordenação de Tutoria e com a Coordenação do Curso. 

5.2 Das funções do Orientador Acadêmico: 

5.2.1 Acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos da sua turma no Curso; 

5.2.2 Motivar e orientar o aluno na realização das atividades do Curso; 

5.2.3 Ministrar aulas nos encontros presenciais; 

5.2.4 Realizar correção das atividades e dar feedback aos alunos nas avaliações do 

curso; 

5.2.5 Auxiliar os Tutores de Polo em suas dúvidas; 

5.2.6 Participar dos encontros presenciais nos Polos; 

5.2.7 Participar das reuniões para planejamento e avaliação; 

5.2.8 Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para atendimento aos alunos; 

5.2.9 Ter disponibilidade para participar das reuniões com os Professores 

Formadores, com o Coordenador de Tutores e com o Coordenador do Curso; 

5.2.10 Ter disponibilidade para realizar viagens aos Polos, inclusive às sextas-feiras; 

5.2.11 Ter disponibilidade para participar do Curso de Formação de Tutores (UFG, 

CIAR, 2012). 

 

Como se pode perceber, as mesmas condições exigidas para o Tutor de Polo são 

estipuladas também para o Orientador Acadêmico (que também é um tutor, segundo as 

especificidades do CIAR-UFG). Trata-se de uma atividade à qual o Tutor de Polo está 

submetido, denotando maior importância em nível hierárquico, porém, a remuneração e a 

carga horária é a mesma do Tutor de Polo, ou seja, uma bolsa no valor de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) para esses profissionais que não têm vínculo empregatício com 

a instituição. E esse fato é muito preocupante.  
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Com a observação do que está estabelecido nesses itens, é possível dizer, de modo 

geral, que a prescrição das atividades tanto do Tutor de Polo como do Orientador Acadêmico 

pressupõe se tratar, de certa forma, de atividade docente. 

No CIAR-UFG, um dos critérios para a seleção dos candidatos para exercerem uma 

dessas funções é a prioridade com os vínculos com o setor público (item 8.1.1 do referido 

edital):  

 
Serão selecionados prioritariamente, os candidatos que comprovem ter vínculo 

com o setor público, sendo considerados, para efeito desta instrução, “os servidores 

públicos de qualquer esfera administrativa, os discentes de programa de pós-

graduação reconhecidos pela CAPES, ou ainda os profissionais vinculados às IES de 

origem da tutoria” (Ofício Circular 21/2011 – DED/CAPES), desde que atendam às 

exigências dispostas nos itens 4.1 e 5.1(UFG. CIAR, 2012). 

 

A formação de ambos os profissionais em destaque ocorre por meio do “Curso de 

Formação de Orientadores e Tutores de Polo” como exigência do processo seletivo. Essa 

capacitação é feita de forma presencial e a distância. A exigência desse curso se constitui na 

segunda etapa do processo seletivo para atuar na instituição. No tocante à formação de 

tutores, como parte do processo seletivo segundo conta no referido edital, é importante 

destacarmos a opinião de Dourado e Santos (2011): 

 
Mesmo nos editais para a seleção dos que irão fazer o acompanhamento presencial e 

a distância dos alunos (o tutor) nas IES públicas, as exigências de formação estão 

muito aquém daquelas que os professores dos cursos presenciais precisam ter. Um 

dos elementos complicadores da oferta de EaD no Brasil, hoje, é essa clara 

separação entre quem pensa, planeja e elabora os materiais pedagógicos e quem 

acompanha a execução dos cursos, ou seja, entre o chamado professor pesquisador e 

o tutor (p. 183).  

 

Essas ponderações apresentadas pelos autores certamente representam uma grande 

preocupação de muitos estudiosos sobre essa modalidade educacional. A formação dos tutores 

para atuarem na EaD em nível superior também é vista como uma questão amplamente 

discutida inclusive nas políticas para o PNE. Nessa perspectiva, vejamos as propostas da 

CONAE, em relação às questões de formação de tutores para a EaD destacadas também pelos 

autores: 

 
a adoção das modalidades de formação, presencial ou por meio do EaD, deve ter por 

direção pedagógica a busca de uma formação de qualidade socialmente referenciada. 

Desta forma, entende-se que o papel do professor é crucial para o bom andamento 

dos cursos, razão pela qual a dinâmica pedagógica deve enfatizar a ação docente em 

todos os momentos do processo formativo, optando pela manutenção do professor 

na implantação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações de 

formação (BRASIL, 2010 p. 77). 
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Não se trata tão somente de adoção da nomenclatura, mas fundamentalmente da 

defesa da centralidade do papel do professor, em substituição ao tutor, nos processos 

formativos presenciais e a distância. Tal compreensão retrata o papel da EaD sob a 

ótica da formação de qualidade social, que não prescinde do acompanhamento 

docente efetivo e de momentos presenciais de aprendizagem coletiva (BRASIL, 

2010, p. 67). 

 

Valendo-se ainda das referências utilizadas por esses autores, destacamos a opinião de 

Barreto (2008) que, ao problematizar as recomendações da CONAE e destacar a figura do 

tutor, suas exigências de formação, condições de trabalho e remuneração, adverte sobre o 

modo como a EaD vem se constituindo nas políticas educacionais brasileiras, a dualidade 

inerente aos processos de trabalho e suas implicações nos processos formativos.  

Para sistematizar sua análise sobre TIC e sua relação com a constituição de uma 

política nacional de formação de professores via EaD, centralizada na/pela UAB, Barreto 

(2008) considera três pontos: recontextualização, expansão-redução e tutoria, focalizando a 

massificação assumida na proposta. Para a autora,  

 
a ênfase na multiplicação dos polos de formação de professores, especialmente a 

partir da tomada da “fábrica” como parâmetro, traz à tona a industrialização do 

ensino”. No caso, a produção em série de professores é pensada como resultado do 

acesso às TIC, considerando os materiais de ensino veiculados através delas, com a 

eliminação de mediações pedagógicas historicamente constitutivas do processo de 

formação. 

 

Assim, tomando como fundamentação para sua análise, o discurso da expansão da 

EaD, a autora ressalta o reducionismo dos processos com a substituição tecnológica, quando 

na realidade a inserção das TIC deveria contribuir com as políticas educacionais no empenho 

das universidade na formação de professores. 

 

A questão central remete a uma implantação importante: a reestruturação oficial da 

dualidade educacional (GRAMSCI, 1984). Na medida em que é configurada uma 

política nacional de formação de professores a distancia, apartada da presencial, não 

apenas modalidades de ensino são postas em jogo, mas é promovida cisão radical. 

Sem ignorar as restrições que tem sido postas à formação de professores em geral, 

como a concepção de ensino desvinculado da pesquisa (BARRETO, 2002), o 

destaque aqui é a constituição de sistema paralelo supostamente mais democrático e, 

sem dúvida, mais defensável em termos de viabilidade econômica. Ou seja, o que 

está em questão é o “barateamento” desta formação, nos seus diferentes sentidos 

(BARRETO, 2008, p. 930). 
 

Sobre a formação superior a distância, convém apresentarmos também como exemplo, 

a proposta formativa da UFG que vem gradativamente expandindo o processo educacional 

por meio nessa modalidade educacional, com destaque para a formação docente e de tutores 
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no ambiente virtual de aprendizagem, por meio da plataforma Moodle28. 

Conforme informações obtidas junto ao site do CIAR, dentre as atividades 

desenvolvidas pelo CIAR, destaca-se a oferta de cursos de formação em EaD e de uso do 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle para professores e tutores que ingressam nessa 

modalidade de ensino; a produção de material didático, em conjunto com professores das 

unidades acadêmicas, nos formatos impresso, audiovisual e multimídia; e o suporte 

tecnológico para instalação de computadores e softwares, configuração de rede e realização de 

aulas por meio de web conferência. Entre os cursos oferecidos na modalidade a distância pelo 

CIAR, destacamos dois em especial: o Curso de Formação Pedagógica em EaD e o Curso de 

Formação de Orientadores Acadêmicos e Tutores. 

No que tange à Formação Pedagógica em EaD, o Projeto Básico de Capacitação 

Continuada do Sistema UAB como iniciativa do CIAR-UFG tem como objetivo, realizar a 

formação dos professores autores da equipe dos cursos a distância da UFG, vinculados à 

UAB/MEC.A proposta se baseia no entendimento da necessidade de que  

 
a Educação a Distância (EaD) seja adequada à realidade do aprendiz e se desenvolva 

por meio de práticas sociais críticas e criativas, que favoreçam uma atitude 

investigativa, autônoma, prazerosa e lúdica, favorecendo momentos de 

comunicação. A metodologia da EaD on-line e impressa implica considerar o 

ensinar e o aprender como interfaces, num processo de descoberta coletiva e 

colaborativa, dentro do qual a interação pode se transformar em mais um momento 

de aprendizagem, tanto para o professor quanto para os alunos (UFG. CIAR, 2012). 

 

Os seis módulos do curso são realizados em encontros presenciais e no ambiente 

Moodle. Os autores recebem material do curso para orientadores acadêmicos e tutores e 

outros materiais didáticos produzidos para cursos a distância, além de um manual de 

orientação para produção do material. A formação é de 80 horas, sendo os participantes 

divididos em quatro turmas.  

No que se refere à Formação de Orientadores e Tutores, o Curso de Formação de 

Orientador Acadêmico e Professor Formador é oferecido pelo CIAR-UFG para diferentes 

agentes do processo educativo com o objetivo de refletir sobre a orientação de cursos a 

distância, promovendo um espaço de formação continuada de professores. Sua proposta 

fundamenta-se no entendimento da exigência de maior habilidade comunicativa entre 

                                                           
28

 Moodle  (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um software livre, de apoio 

à aprendizagem, executado num ambiente virtual (AVA) para gerenciamento de cursos (Course Management 

System – CMS). O Moodle procura cobrir três eixos básicos do processo ensino-aprendizagem: Gerenciamento 

de conteúdos, Interação entre usuários, Acompanhamento e avaliação. 
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professores e alunos para atuar na EaD no processo de construção de conhecimentos buscando 

uma prática pedagógica capaz de superar os limites espaciais e os diferentes tempos no 

processo comunicativo.  

Realizado a distância, e utilizando o ambiente virtual de aprendizagem Moodle com 

uma carga horária de 120h, esse curso para Formação de Orientadores e Tutores, no CIAR-

UFG, visa capacitar os candidatos selecionados para atuar nos cursos oferecidos, nas cidades-

polo, onde o curso será ofertado. Ao longo do curso, pode ocorrer também Seminários de 

Integração presenciais. Os participantes são divididos em quatro turmas. O curso é organizado 

em seis módulos. 

Conforme explicitado nos documentos do CIAR-UFG, as propostas de formação de 

professores e tutores parecem se configurar em uma alternativa específica que pode vir a 

facilitar o desenvolvimento das atividades no ambiente virtual de aprendizagem, já que para 

muitos é uma novidade que requer não só conhecimentos básicos de informática, mas uma 

compreensão ampla da mediação pedagógica a ser realizadas nos cursos a distância.  

Esses exemplos do CIAR-UFG sobre a função e formação dos tutores em um curso na 

área da educação nos possibilitam compreender um pouco dos aspectos que envolvem os 

tutores no âmbito das instituições públicas de educação superior vinculadas ao sistema UAB 

como um “novo elo da cadeia” (BARRETO, 2008, p. 923) de simplificações da EaD com o 

uso das TIC. Considerando as especificidades de cada instituição e da organização dos cursos 

em diversas áreas nas instituições credenciadas, não se pode deixar de ressaltar as implicações 

dessa atividade na produção de conhecimentos na formação de novos profissionais e, 

sobretudo, na formação de formadores. Barreto (2008), ao analisar algumas propostas de 

seleção para tutores (tutores virtuais, incluindo ou não visitas aos polos, e tutores de apoio 

presencial localizados nos polos) em alguns editais de programas de instituições federais 

integrantes da UAB, afirma ser explicita “a precariedade das condições para realizar as 

atividades previstas” (p. 923).  

Assim, além da precariedade do próprio trabalho do tutor, conforme assinalado por 

ressalta Barreto (2008), há que se considerar, ainda, que a função é vista como precarização 

do trabalho docente. Com essa concepção de precarização envolvendo o trabalho do tutor na 

EaD, é importante tentarmos aproximar essa atividade dos tutores, de apoio ao trabalho dos 

professores no âmbito do trabalho coletivo da EaD, com a função docente e tratarmos um 

pouco sobre alguns aspectos decorrentes da sua atuação em relação às tarefas prescritas. 
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2.2 Esboço de aproximações entre o trabalho docente e o trabalho dos tutores na EaD 

 

No nosso entendimento, o trabalho docente não é apenas um conjunto de atividades 

que demandam conhecimentos simples/e ou capacidade de improvisar, pois o ensino interliga-

se a várias implicações (sociais, econômicas, afetivas etc.) que o configuram como atividade 

complexa, e não atividade de aplicação de técnicas, conhecimentos teóricos na prática, por 

exemplo. Desse modo, o professor não pode ser considerado o único responsável pelo 

aprendizado escolar do aluno e nem como um profissional que meramente (re)produz a lógica 

de um determinado contexto.  

De acordo com Tardif e Lessard (2012), o trabalho docente é um trabalho 

 
realizado por um grupo de profissionais específicos, que possuem uma formação 

longa e especializada (geralmente de nível universitário ou equivalente) e que atuam 

num território profissional relativamente bem protegido: não ensina quem quer; é 

necessária uma permissão, um credenciamento, um atestado etc. (p. 42).  

 

É necessário também ressaltarmos que a compreensão do que vem a ser trabalho 

docente não reduz processos pedagógicos à atuação individual dos professores, pois o 

trabalho docente é profissão enquanto prática realizada por um grupo de pessoas.  

Com base em Tardif e Lessard (2012), interpretamos o ensino como prática social 

intencional, política e historicizada, como “uma forma particular de trabalho sobre o humano, 

ou seja, uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu „objeto‟ de trabalho, que é 

justamente um outro ser humano, no mundo fundamental da interação humana” (p. 8). Desse 

modo, o ensino/a prática pedagógica demandam conhecimentos e ações e não o exercício da 

docência como atividade instrumental, de transmissão de técnicas ou interações desarticuladas 

de aspirações educacionais, dos aspectos políticos e do contexto local e global, bem como da 

complexidade desses elementos. Ao contrário, no confronto com as demandas sociais e 

institucionais, a profissão docente exige um repertório de conhecimentos para lidar com as 

desigualdades econômico-sociais, com as diretrizes administrativas institucionais, com as 

propostas de currículos, dentre outros aspectos.  

Para Tardif (2011), o ofício de professor leva em conta diversos saberes mediados 

pelas relações sociais e cognitivas. Trata-se de saberes construídos, a partir da formação 

escolar como um todo, na profissão docente em interface com os programas e livros didáticos, 

oriundos das experiências docentes nas aulas, na escola, e que não deixam de ser demarcados 

pela história de vida dos professores, pelas suas subjetividades. 
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Esse conjunto de saberes docentes é social, porque é histórico e partilhado. Além 

disso, de acordo com Tardif (2011), “o saber não é uma substância ou um conteúdo fechado 

em si mesmo; ele se manifesta através de relações complexas entre professor e seus alunos” 

(p.13). Portanto, segundo o autor, “decorre todo um jogo sutil de conhecimentos, de 

reconhecimentos e de papeis recíprocos, modificados por expectativas e perspectivas 

negociadas” (p. 15). Desse modo, é “impossível compreender a natureza do saber dos 

professores sem colocá-lo em íntima relação com o que os professores, nos espaços de 

trabalho cotidianos, são, fazem, pensam e dizem” (p. 15). 

Em função disso, a formação docente necessita ser inicial e continuada, numa vertente 

que possibilite uma atuação crítica dos trabalhadores da educação em um contexto complexo 

e no âmbito de uma profissão que, às vezes, convive com a ambiguidade de ser considerada 

socialmente relevante para o desenvolvimento humano em um contexto de 

remuneração/salário injusto em relação ao número de alunos por sala. Exemplo disso é a 

situação dos professores que atuam na educação básica, no ensino público, e tem de vivenciar 

outras condições contraditórias ao desenvolvimento profissional saudável.  

Ao mesmo tempo em que o trabalho docente pode diferenciar-se em suas 

características de forma sutil ou bem delineada em relação a outras profissões, esse trabalho 

não escapa dos processos que circundam configurações hodiernas do mundo do trabalho, tais 

como: i) intensificação: (o produzir mais em pouco tempo), algo que pode ser entendido no 

movimento de ampliação do número de alunos por professor, seja na educação básica pública, 

ou na educação superior presencial ou à distância em instituições públicas ou particulares; ii) 

alienação, quando o professor não consegue perceber que os resultados e “produtos” do seu 

trabalho são mais importantes e visibilizados do que a sua capacidade de ampliar suas 

potencialidades e contribuir para mudanças sociais de enfrentamento e superação de uma 

perspectiva que bonifica os que são capazes de produzir mais e melhor, ainda que para tanto 

tenham que ser servos voluntários, reféns e vítimas de uma lógica perversa e empobrecedora 

do sentido da profissão docente e da condição humana dos que nela atuam. 

No tocante aos profissionais da educação que trabalham nas universidades, 

entendemos que suas realidades são cada vez mais desafiadoras. Em especial a dos 

professores que atuam nos cursos de graduação e de mestrado e/ou doutorado, 

simultaneamente, já que tais trabalhadores necessitam realizar suas atividades em consonância 

com a tríade ensino-pesquisa-extensão. Uma das exigências da universidade como instituição 

social é que possam corresponder às demandas específicas dos programas de pós-graduação 



90 

 

stricto sensu com a produção acadêmica (artigos, livros e outros) que parece ser mais 

valorizadas do que a função de ensinar/ministrar aulas (BIANCHETTI, 2006; BORSÓI, 

2012) 

Cabe pontuar ainda, segundo Tardif e Lessard (2012), que fatores como a organização 

do tempo escolar, das normas e das relações hierárquicas acabam forjando o controle 

burocrático da instituição escola sobre o trabalho docente. Em razão disso, a docência pode 

ser considerada um trabalho codificado e submetido a regras de controle de espaço e tempo. 

 
De um lado, assistimos a um aumento dos controles e da burocratização da escola e 

do trabalho escolar. Trata-se de racionalizar ao máximo o ensino, de torná-lo 

eficiente e instrumental. Diversos meios são utilizados, agravamento do currículo, 

multiplicação das avaliações, competição, lógica de mercado entre as escolas, salário 

por mérito, tratamento tecnológico do trabalho baseado numa pretensa base de 

conhecimentos, etc. De outro lado, tem-se uma visão aparentemente mais 

comunitária e humanista do ensino. (TARDIF; LESSARD, 2012, p. 150). 

 

Para esses autores, no ofício docente, os professores oscilam entre duas posições: 

agente da organização e ator do cotidiano: como agente, suas atividades realizadas buscam 

superar aspectos burocráticos e regulamentados do trabalho docente; como ator do cotidiano, 

tenta “corresponder às exigências contraditórias e assumir suas tensões”, mesmo correndo o 

risco de ser “assolado e vencido por elas” (TARDIF; LESSARD, 2012, p. 289). 

O Quadro 2, apresentado a seguir, elaborado por Tardif (2011), nos possibilita 

compararmos o trabalho do professor com o trabalho na indústria, os quais se diferenciam 

totalmente nos fins. Por esse quadro, o autor mostra claramente essas diferenças essenciais no 

que se refere às tecnologias do trabalho com os objetos materiais e as tecnologias da interação 

humana; na pedagogia que está inteiramente voltado ao objeto humano do trabalho docente. 

As distinções analisadas pelo autor entre ambos os tipos de trabalho e seus respectivos objetos 

estão expressamente relacionadas aos objetivos. Vejamos: 
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Quadro 2: Comparação entre o trabalho industrial e o trabalho docente  no que diz  respeito 

aos objetivos, ao objeto e ao produto do trabalho 

 

 

 
Trabalho na indústria 

com objetos materiais 

Trabalho na escola  

com seres humanos 

Objetivos do trabalho 

Precisos 

Operatórios e delimitados 

Coerentes 

A curto prazo 

Ambíguos 

Gerais e ambiciosos 

Heterogêneos 

A longo prazo 

Natureza do objeto do trabalho  

Material 

Seriado 

Homogêneo 

Passivo 
 

Determinado 

 

 

 

Simples (pode ser analisado e 

reduzido aos seus componentes 

funcionais) 

Humano 

Individual e social 

Heterogêneo 

Ativo e capaz de oferecer resistência 
 

Comporta uma parcela de 

indeterminação e de 

autodeterminação (liberdade) 
 

Complexo (não pode ser analisado 

nem reduzido aos seus componentes 

funcionais) 

Natureza e componentes 

típicos da relação do 

trabalhador com o objeto 

Relação técnica com o objeto 

O trabalhador controla diretamente 

o objeto 

 

 

O trabalhador controla totalmente o 

objeto 

Relação multidimensional com o 

objeto: profissional, pessoal, 

intersubjetiva, jurídica, normativa, 

etc. 
 

O trabalhador precisa da colaboração 

do objeto 

 

O trabalhador nunca pode controlar 

totalmente o objeto 

Produto do trabalho  

O produto do trabalho é material e 

pode, assim, ser observado, medido 

e avaliado 
 

O consumo do produto do trabalho 

é totalmente separável da atividade 

do trabalhador 

 

 

Independente do trabalhador 

O produto do trabalho é intangível e 

imaterial; pode dificilmente ser 

observado, medido 
 

O consumo do produto do trabalho 

pode dificilmente ser separado da 

atividade do trabalhador e do espaço 

do trabalho 
 

Dependente do trabalhador 

Fonte:Tardif (2011, p. 124). 

 

De acordo com Tardif (2011), enquanto no trabalho industrial o trabalhador age em 

função de objetivos precisos e coerentes que ele sabe que pode atingir de forma concreta, os 

objetivos dos professores, do ensino escolar, se diferem muito por vários fatores: definem 

uma tarefa coletiva e temporal de efeitos incertos. [...] “Exigem a ação coletiva de uma 

multidão de indivíduos (os professores), mais ou menos coordenados entre si, que agem sobre 

uma grande massa de pessoas (os alunos) com o propósito de obter resultados incertos e 

remotos que nenhum deles não pode atingir sozinho e que a maioria deles não verá se 

realizarem completamente (p. 126)”; têm o caráter geral e não operatório; são numerosos e 
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variados, heterogêneos e pouco coerentes. Todos esses objetivos do trabalho dos professores, 

assim caracterizados, têm efeitos imprecisos na pedagogia. Portanto, é necessário o tempo 

todo que sejam reajustados pelo professor, diferentemente do trabalhador industrial “em 

função da tarefa e de todas as suas limitações temporais, sociais e materiais” (p. 127), o que 

requer necessariamente uma grande autonomia por parte dos professores, mas também são 

limitados ampliando a tarefa profissional. 

Ressaltando que “na esfera do trabalho humano um objeto é sempre considerado por 

meio de uma tecnologia no sentido lato, a qual se assenta sobre um repertório de saberes 

possuído pelos trabalhadores” (p. 134), Tardif (2011) nos apresenta, também, por meio de um 

quadro (Quadro 3), as tecnologias do trabalho, com a finalidade de comparar como elas se dão 

na indústria e na escola, ou seja, entre o trabalho dos operários e o trabalho dos professores.  

 

Quadro 3: Comparação entre o trabalho industrial e o trabalho docente no que se refere a 

tecnologias 

 
 Tecnologias do trabalho no setor da 

indústria, com objetos materiais 

Tecnologias do trabalho na 

escola, com seres humanos 

Repertório de 

conhecimentos 

Baseadas nas ciências naturais e 

aplicadas 

Baseadas nas ciências humanas e 

nas ciências da educação, bem 

como no senso comum. 

Natureza dos 

conhecimentos em questão 

Saberes formalizados, proposicionais, 

validados, unificados 

Saberes não formais, instáveis, 

problemáticos, plurais. 

Natureza do objeto técnico 

Aplicam-se a causalidades, a 

regularidades funcionais, a classes de 

objetos, a séries 

Aplicam-se a relações sociais e a 

individualidades, assim como a 

relações que apresentam 

irregularidades; são confrontadas 

com indivíduos, com 

particularidades. 

Exemplos de objetos 

específicos aos quais se 

aplicam as tecnologias 

Metais, informações, fluidos etc. 

A ordem na sala de aula, a 

“motivação” dos alunos, a 

aprendizagem dos saberes 

escolares, a socialização etc. 

Natureza das tecnologias 
Apresentam-se como um dispositivo 

material que gera efeitos materiais 

Tecnologias frequentemente 

invisíveis, simbólicas, linguísticas 

que geram crenças e práticas. 

Controle do objeto 
Possibilitam um alto grau de 

determinação do objeto 

Possibilitam um baixo grau de 

determinação do objeto. 

Exemplos de técnicas 

concretas 
Esfregar, cortar, selecionar, reunir etc. 

Lisonjear, ameaçar, entusiasmar, 

fascinar etc. 

Fonte: Tardif (2011, p. 135). 

 

Ao referir-se ao professor como um trabalhador, Tardif (2011) enfatiza a evidência da 

experiência profissional e a personalidade do trabalhador como meio tecnológico. E, para que 
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o trabalhador obtenha, cotidianamente, a participação dos alunos em seu trabalho, é 

necessário um conjunto de interações personalizadas com eles em seu próprio processo de 

formação, assim como buscar atender às suas necessidades, o que requer do professor, 

constantemente, um investimento profundo, tanto do ponto de vista afetivo como cognitivo, 

nas relações humanas com os alunos.  

Portanto, ao professor é exigida profunda interação pessoal para que não seja desviado 

ou anulado o processo de trabalho e ser possível obter deles o assentimento ou o 

consentimento, e mesmo a participação. Para o autor, a personalidade do professor, um 

componente essencial de seu trabalho, sendo, pois, denominado de “trabalho investido ou 

vivido”, pois entende que um professor não pode somente “fazer seu trabalho”, ele deve 

também empenhar-se e investir nesse trabalho, o que ele mesmo é como pessoa (p. 141). De 

acordo com Tardif (2011), esse tipo de trabalho investido ou vivido, pode ser denominado de 

emotional labor, pois requer um trabalho além das capacidades físicas e mentais, já que exige 

um grande investimento afetivo do trabalhador. E também pode ser relacionado ao que Dreber 

et al. (1982 apud TARDIF, 2011) denomina de mental labor. 

Acerca do fenômeno do mental labor, o autor ressalta que uma de suas consequências 

 
é levar o trabalhador a viver uma carga de trabalho a partir de seu próprio interior, 

isto é mentalmente. [...] o trabalhador mental carrega seu trabalho consigo: ele não 

pensa somente em seu trabalho (o que a maioria dos trabalhadores faz), mas seu 

pensamento é, em grande parte, seu trabalho. É o que explica o caráter 

particularmente envolvente ou comprometedor desse tipo de trabalho, e a 

dificuldade de separar-se dele completamente e de estabelecer um limite preciso. [...] 

(p. 143). 

 

Assim, com base nas proposições de Tardif (2011), podemos dizer que, ao mesmo 

tempo em que o trabalho industrial e o trabalho docente se diferenciam em seus objetivos, 

objeto e produto do trabalho e tecnologias do trabalho, percebemos que o espaço escolar (em 

geral) e o trabalho docente não escapam da influência de modelos da gestão industrial que 

impõem cada vez mais diferenciadas formas de controle e racionalização de tempo, espaço e 

dos recursos financeiros, dentre outros. No campo educacional reverberam influências de um 

paradigma industrial refém de vieses economicistas, e nem mesmo a EaD  é diferente nesse 

aspecto (BELLONI, 2009).  

Nesse contexto, é importante destacar o conflito existente entre o que é executado e o 

que é prescrito. A garantia do direito à valorização do trabalho executado, e não apenas 

prescrito, representado por tarefas a serem cumpridas, requer dos professores (e de todos os 
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trabalhadores) resistências e lutas coletivas com intuito de superar os fatores que afetam o 

trabalho cotidiano e chegam a comprometer a qualidade de vida dos profissionais. Com base 

nas concepções de Amigues (2004) é importante destacar aqui, do ponto de vista da análise 

ergonômica, sobre o ensino como trabalho, as distinções entre tarefa e atividade. A tarefa é 

compreendia como “algo que deve ser feito e pode ser objetivamente descrita em termos de 

condições e de objetivo, de meios (materiais, técnicos...) utilizados pelo sujeito”, ao passo que 

“a atividade corresponde ao que o sujeito faz mentalmente para realizar essa tarefa, não 

sendo, portanto, diretamente observável, mas inferida a partir da ação concretamente realizada 

pelo sujeito” (p. 39).  

Assim, não podemos compreender o tutor como mero executor de tarefas nessa 

organização coletiva do trabalho na EaD, pois por mais que o seu trabalho seja prescrito, 

sendo sua tarefa designada por meios de normas cujo cumprimento é exigido pelos 

planejadores, pela hierarquia do trabalho, que orientam para o que deve ser feito, na realidade 

ele acaba encontrando alternativas próprias para alcançar o que lhe foi compelido a fazer. Os 

tutores nem sempre fazem parte da elaboração do material pedagógico, apenas executa as 

atividades prescritas, elaboradas por professores. No entanto, segundo Coiçaud (2001), os 

tutores, como atores importantes para a manutenção dessa modalidade, “devem fazer parte 

das equipes de trabalho das instituições que oferecem projetos de EaD e que seu nível de 

responsabilidade não pode restringir-se aos períodos de tutoria” (p. 67).  

Segundo Amigues (2004), 

 

Há, geralmente, uma distância sistemática entre o trabalho tal como é prescrito e o 

trabalho efetivamente realizado pelo operador. A análise da atividade permite 

compreender essa distância, principalmente levando em consideração o ponto de 

vista subjetivo do ator e o que ele constrói de modo mais ou menos conflitual para 

regular essa distância. É nessa tensão entre o prescrito e o realizado que o sujeito vai 

mobilizar e construir recursos que contribuirão para seu desenvolvimento 

profissional e pessoal (p. 40). 

 

No próximo capítulo, trataremos dessas questões envolvendo o trabalho do tutor a 

partir das concepções de pesquisadores de diversas instituições educacionais que versam 

sobre o assunto por meio de produções de dissertações e teses disponíveis no portal da Capes, 

a partir de 2006. As análises dessas produções acadêmicas foram orientadas a partir de 

aspectos importantes como identidade profissional, formação, condições de trabalho, e outros 

enfoques mais frequentes, provenientes da percepção dos autores sobre a atividade desses 

trabalhadores da EaD que atuam em nível de graduação em cursos da área da educação das 

IES públicas vinculadas à UAB. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISE DAS DISSERTAÇÕES E TESES  

SOBRE TUTORES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA 
 

 

Neste terceiro capítulo, apresentamos a discussão sobre a produção acadêmica, cujos 

estudos, dizem respeito aos tutores na educação superior a distância em cursos na área de 

educação. O objetivo é efetuar a análise da produção teórica e ou empírica, destacando 

aspectos como a percepção dos autores sobre do trabalho dos tutores, as características desse 

trabalho e os enfoques mais frequentes, entre outros aspectos.  

Conforme já mencionado nos aspectos metodológicos, na parte introdutória de nosso 

estudo, selecionamos no portal Capes, dissertações de mestrado e teses de doutorado 

defendidas, dos programas de pós-graduação em educação, considerando o período 2006-

2012. Nosso marco inicial está relacionado ao início do funcionamento da UAB. Buscamos, 

portanto, discorrer sobre sete anos de contribuição para o estudo sobre a tutoria na EaD nos 

moldes da educação aberta e a distância no Brasil IES no campo da educação. 

No texto a seguir, primeiramente, apresentamos uma caracterização geral do conjunto 

das pesquisas e, no segundo momento, a análise do conteúdo dessas dissertações, separando-

as em categorias analíticas, tendo sempre como elemento balizador o trabalho do tutor, objeto 

central desta pesquisa. 

 

3.1 Sete anos de estudos envolvendo tutores na EaD na área da educação 

 

Ao iniciarmos o levantamento do material, utilizando os descritores “Tutor e Educação 

a Distancia”, “Tutoria Educação a Distância”, “Docência virtual e Educação a Distância”, 

conforme dito anteriormente, encontramos uma quantidade relativamente grande de estudos 

que tratam sobre tutoria em várias áreas do conhecimento, e com especificidades diversas, de 

modo que, ao selecionarmos as produções voltadas para a área da educação, nos deparamos 

com um total de 52 produções (39 dissertações e 13 teses).  

No entanto, na medida em que as leituras dos resumos e da introdução dos trabalhos 

foram sendo feitas, percebemos que alguns estudos apresentavam discussões amplas, 

envolvendo tutores de EaD, em universidades privadas e/ou de programas não vinculados ao 

sistema UAB. Outros, apenas citam o tutor em questões que não dizem respeito ao nosso tema 
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proposto, fugindo, portanto, ao foco de nossa análise. Vale ressaltar que, para a seleção desse 

conjunto de produções, às vezes se fazia necessário aprofundarmos ainda mais nas leituras, 

pois nem sempre o resumo, a introdução ou as conclusões/considerações finais de alguns 

trabalhos apresentavam fidelização com o conteúdo expresso no estudo como um todo. Por 

essa razão, muitas produções não foram selecionadas para nossa análise, restando um total de 

dezoito, sendo dez dissertações e oito teses, conforme mostra a Tabela 2.  

 

Tabela 2: Trabalhos selecionados para análise – portal Capes (2006-2012) 
 

Produção Ano Instituição de Educação Superior Quant. 

Dissertações 

2006 Nenhum trabalho selecionado - 

2007 Nenhum trabalho selecionado - 

2008 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1 

2009 Universidade Federal da Paraíba 1 

2010 Nenhum trabalho selecionado - 

2011 Universidade Estadual do Ceará 1 

2011 Universidade Federal do Ceará 1 

2011 Universidade Federal do Piauí 1 

2011 Universidade Federal da Paraíba 1 

2011 Universidade Federal de Juiz de Fora  

2011 Universidade do Estado de Santa Catarina 1 

2011 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1 

2012 Universidade Federal de Santa Maria-RS 1 

 Total de dissertações 10 

Teses 

2006 Universidade Federal de Minas Gerais 1 

2007 Nenhum trabalho selecionado - 

2008 Universidade Federal de Santa Catarina 1 

2008 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1 

2009 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul* 1 

2010 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1 

2011 Universidade Federal de Pelotas-RS 1 

2011 Universidade Federal do Ceará 1 

2012 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1 

Total de teses 8 

Total de produções selecionadas 18 

*Instituição particular da qual o estudo contempla a discussão sobre tutoria em instituição pública vinculada à UAB 
 

Por essa tabela, podemos verificar que em relação a 2006 não foi selecionada nenhuma 

dissertação cuja discussão estivesse diretamente relacionada ao nosso recorte (IES vinculadas 

à UAB), mas pudemos registrar pelo menos uma tese de doutorado. Em relação a 2007, não 

identificamos nenhuma produção com discussão pertinente ao nosso foco de estudo. Já em 

relação a 2008, foi possível selecionarmos uma dissertação e duas teses. Referente a 2009, 

selecionamos uma dissertação e uma tese. Em relação ao ano de 2010, encontramos apenas 

uma tese,cuja discussão se apresenta pertinente à nossa proposta de investigação. 
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Em relação a 2011, encontramos um número significativo de produções que 

contemplam estudos relacionados à nossa temática: são sete dissertações e duas teses. Já em 

relação a 2012, dentre os trabalhos existentes sobre tutoria na EaD na área da educação, foi 

possível selecionarmos somente uma dissertação e também apenas uma tese, cujo assunto é 

pertinente ao critério adotado em nossa pesquisa. 

Assim, considerando o universo das produções que versam sobre o tema, e o espaço 

temporal das publicações, entendemos que as dezoito produções que compõem o conjunto das 

dissertações e teses selecionadas, é um número pouco expressivo de produções encontradas 

no banco de teses e dissertações da Capes. Todavia, não podemos deixar de ressaltar a 

possibilidade de que algumas dissertações e teses que versam sobre a temática, produzidas e 

defendidas no período, podem não ter sido inseridas ainda nesse banco de dados, mas 

disponíveis nas páginas eletrônicas dos diversos programas de pós-graduação stricto sensu em 

educação de instituições públicas espalhadas no país. Isso sem falar nas pesquisas acadêmicas 

em nível de mestrado e doutorado em andamento nos últimos anos de nosso período 

estipulado, ainda não defendidas ou ainda não disponibilizadas no referido banco de dados da 

Capes 

Há que se considerar, ainda, o critério para recorte de nosso estudo: a discussão dos 

estudos de nível de mestrado e doutorado sobre tutores em EaD deveria referir-se a área da 

educação nos níveis de graduação e/ou especialização em instituições públicas vinculadas às 

diretrizes da UAB29. Ainda que esse recorte fosse importante para a qualidade do estudo, em 

virtude da complexidade que envolve o tema e de suas especificidades, não podemos deixar 

de ressaltar que ele pode ter restringido bastante a abrangência dos estudos sobre tutores no 

âmbito da IES à distância, integrantes do Sistema UAB. 

Outra constatação proveniente de nossa análise qualitativa, no que se refere à seleção 

das dissertações e teses para o estudo, segundo nossos critérios metodológicos, refere-se à 

discrepância das regiões em relação à origem e volume das produções. Para mostrar essa 

informação, elaboramos um quadro (Quadro 4), apresentando a distribuição, por região, das 

produções (dissertações e teses) selecionadas por meio do portal Capes, produzidas e ou 

defendidas no período 2006-2012.  

 No que se refere às regiões geográficas das quais originam as produções selecionadas 

para nossa pesquisa, é interessante ressaltar que constatamos apenas três: as regiões Sul, 

                                                           
29

  Incluem-se, nesse critério, as produções provenientes de instituições mesmo não vinculadas à UAB, cuja 

discussão contemple a atividade de tutoria orientada segundo as diretrizes da UAB. 
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Nordeste e Sudeste, como podemos observar no Quadro 4: 

 

Quadro 4: Distribuição das produções por região – portal Capes (2006-2012) 

 

Produção Autor(a) Programa/Instituição Região  

Dissertações 

Ziede (2008) PPGE – UFRGS Sul 

Albuquerque Jr (2009) PPGE – UFPB Nordeste 

Mineiro (2011) PPGE – UECE Nordeste 

Sales (2011) PPGE – UFC Nordeste 

Oliveira (2011) PPGE – UFPI Nordeste 

Lima (2011) PPGE – UFPB Nordeste 

Tavares (2011) PPGE – UFJF/MG Sudeste 

Ferreira (2011) PPGE – UDESC Sul 

Borne (2011) PPGE – UFRGS Sul 

Nogueira (2012) PPGE – UFSM/RS Sul 

Teses 

Mill (2006) PPGE – UFMG Sudeste 

Oliveira (2008) PPGE – UFSC Sul 

Silva (2008) PPGE – UFRGS Sul 

Weber (2009) PPGE – PUCRS Sul 

Silva (2010) PPGE – UFRGS Sul 

Silva (2011) PPGE – UFC Nordeste 

Silveira (2011) PPGE – UFPel/RS Sul 

Santos (2012) PPGE – UFRGS Sul 

 

Do total de dezoito produções selecionadas (dissertações e teses), podemos ver que a 

Região Sul é a que sobressai, pois uma maior quantidade de produções acadêmicas é 

proveniente dessa localidade geográfica: trata-se de dez trabalhos (seis teses e quatro 

dissertações). Destaque para o Estado do Rio Grande do Sul, que representa maior quantidade 

de produções acadêmicas (tanto em dissertações quanto em teses) que tratam sobre tutores na 

EaD  na área da educação. Dos dez trabalhos da Região Sul, oito são provenientes de 

instituições de educação superior desse Estado. É importante destacarmos, também, que a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é a instituição que detém o maior 

número de estudos envolvendo os tutores. Cinco produções são provenientes do Programa de 

Pós-Graduação em Educação (PPGE) dessa universidade. A Região Nordeste apresenta-se em 

segundo lugar com seis trabalhos (uma tese e cinco dissertações). Já a Região Sudeste é 

representada apenas por dois trabalhos selecionados (uma tese e uma dissertação). 

É importante ressaltar que as regiões sul e sudeste são tidas como as mais ricas em 

estudos sobre trabalho docente e sobre formação de professores. Sobre o fato de a Região Sul 

se sobrepor em relação às regiões sudeste e nordeste em nosso estudo, consideramos 

necessário tomarmos como referência, para tentarmos compreender essa questão, as 

observações de Giolo (2008). Em sua análise sobre o percentual dos cursos na EaD no Brasil, 
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o autor observou que os dados da Região Sul se sobrepõe aos das outras regiões do país no 

que diz respeito às vagas ofertadas e matrículas. Para o autor, ao contrário do que se esperava 

(que as regiões norte e centro-oeste apresentassem uma projeção mais avantajada, já que 

nessas regiões as distâncias exigiriam maior presença de educação a distância), o destaque da 

Região Sul se mostra paradoxal, pois o sistema escolar é visto como o mais democratizado do 

país. Para compreensão dessa realidade, o autor levanta a hipótese de que tais cursos 

poderiam estar voltados para estudantes fora dessa região.  

Dourado e Santos (2011) também apontam que a oferta de cursos nessa modalidade 

“está concentra nas regiões mais desenvolvidas, com melhor infraestrutura educacional, o que 

sugere que a EaD não estaria cumprindo uma das suas principais promessas – a interiorização 

e a democratização das oportunidades educacionais (p. 77)”. Em suas análises sobre a 

distribuição geográfica dos Polos de Apoio Presencial na oferta de educação a distância, em 

relação ao ano de 2009, esses autores observaram que as regiões sul e sudeste possuem mais 

polos do que a soma das outras três regiões (Norte, Nordeste e Centro-Oeste). Com isso, 

constataram, também, a representatividade da Região Sul em relação às demais regiões do 

país nos indicadores sobre expansão da EaD. 

Vale destacar ainda os dados do Censo EAD.BR (2010) sobre a distribuição dos 

cursos em EaD no ano de 2010. De acordo com o referido, a maioria dos cursos autorizados 

pelo MEC, e cursos livres, concentra-se nas regiões sul e sudeste. Em seguida, pela região 

centro-oeste, o que demonstra que a expansão das universidades públicas e privadas se 

concentrou mais nessas regiões tidas como mais desenvolvidas econômica e socialmente.  

Em relação à região Nordeste, é possível inferirmos que o fato de a Universidade 

Federal do Ceará (UFC) ser uma das primeiras universidades brasileiras a ser credenciada 

para oferta de curso superior a distância, desde 1998, pode ser uma das hipóteses para explicar 

essa posição em relação às outras regiões com estudos que discutem tutoria e formação de 

professores em EaD.  

Por outro lado, causa-nos certo estranhamento o fato de a Região Sudeste ser 

representada por tão poucas produções selecionadas, e também da Região Centro-Oeste nem 

constar nessa amostra. De posse dessa constatação, e sem outros parâmetros que possam nos 

ajudar a compreender essa realidade, podemos inferir, nessa análise, que essa região deveria 

estar mais bem representada com produções nessa temática, dado o pioneirismo dessas 
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regiões30
 que implantaram programas de EaD em instituições privadas e públicas de educação 

superior, inclusive por meio de consórcios, e as primeiras experiências com EaD no âmbito 

das instituições públicas de educação superior no processo de expansão.  

Acreditamos na existência de uma série de fatores que poderiam explicar as 

disparidades entre as regiões geográficas no que se refere às produções (tanto dissertações 

como teses) que apresentam discussões sobre tutores em EaD na área da educação nas IES 

vinculadas à UAB. Todavia, para compreender tais fatores, obviamente seriam necessários 

estudos aprofundados. 

Com essa realidade apresentada pelos dados encontrados sobre as produções de 

dissertações e teses por região, podemos ainda apresentar outras inferências em relação aos 

resultados obtidos com a análise: é possível que eles tenham a ver com orientadores ou grupo 

de orientadores-acadêmicos; com programas que dispõem de linhas de pesquisa sobre o tema; 

com políticas de financiamento para o desenvolvimento e implantação de novos projetos de 

tutoria. 

Diante dessas constatações e pressupostos, podemos dizer que mesmo com a expansão 

da EaD nas IES privadas e públicas do país, os estudos dessa área que envolvem, sobretudo, 

os trabalhadores que nela atuam, como é o caso dos tutores, se mostram muito incipientes. 

Com essa realidade, podemos inferir que mesmo em sete anos de experiência da implantação 

da UAB, e com o aumento vertiginoso da oferta de cursos e oportunidades de trabalho como 

tutor nas IES públicas e privadas, essa atividade se mostra ainda carente de valorização por 

parte do sistema educacional.  

Ressaltamos, ainda, o fato de que, na EaD, a ênfase nos processos de aprendizagem é 

no aluno, conforme salientado por Belloni (2009). De acordo com a autora, “o professor deve 

tornar-se parceiro dos estudantes no processo de construção do conhecimento, isto é, em 

atividades de pesquisa e na busca da inovação pedagógica” (p. 81). Para isso, são constituídas 

as funções básicas para a tutoria em EaD, de modo a reduzir ao máximo as dificuldades 

encontradas pelos estudantes no processo de interação (ARETIO, 1994). Por essa razão, é 

possível dizer que as produções nessa temática estejam, de fato, mais voltadas às discussões 

sobre processos e políticas educacionais nessa modalidade em expansão, tendo o aluno como 

ator central.  

                                                           
30

 Vale lembrar que o estado do Mato Grosso foi pioneiro com a experiência de curso de graduação a distância, 

pois em 1995 implantou o curso de Licenciatura Plena em Educação Básica (séries iniciais) nessa modalidade, 

em virtude das novas possibilidades trazidas com o aprimoramento das TIC.  
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3.2 O que dizem as dissertações e teses 

 

Nesta seção, apresentamos nossa análise sobre o conteúdo das dissertações e teses 

relacionadas ao período estipulado. Os dados e informações foram obtidos por meio da ficha 

de leitura (apêndice). O trabalho de análise resultou em algumas categorias analíticas que são 

apresentadas no texto adiante. Sempre que possível, são discutidas à luz do referencial teórico 

desta pesquisa.  

 

Principais temas abordados 

 

A análise das dissertações e teses, consideradas em seu conjunto (resumo, palavras-

chave e o próprio conteúdo do trabalho), permitiu-nos a identificação dos temas mais 

recorrentes. Tais temas são descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Temas apresentados  

Produção Focos temáticos das dissertações e teses f 

Dissertações 

História e concepções sobre EaD 7 

Tutor em EaD 5 

Mediação pedagógica na EaD 3 

Tecnologia e educação distância 2 

Epistemologia genética e tomada de consciência na EaD 1 

Ambiente virtual de aprendizagem e a usabilidade 1 

Tecnologia e educação musical a distância 1 

Prática docente e trabalho docente na EaD 1 

Saberes docentes e prática pedagógica na EaD 1 

Formação de professores a distância 1 

Prática docente em EaD 1 

Teses 

História e concepções sobre EaD 5 

O trabalho na EaD 2 

Espaço, tempo e tecnologia no trabalho 1 

Tecnologia e trabalho na EaD 1 

Tecnologia e educação distância 1 

Avaliação na EaD 1 

Epistemologia genética em EaD 1 

Identidade dos tutores em EaD 1 

Fenomenologia e construção de identidade 1 

Mal-estar e bem-estar na EaD 1 

Psicanálise e EaD 1 

Precarização do trabalho na EaD 1 

Modernidade e EaD 1 

Interatividade na EaD 1 

Identidade, saberes e prática docente na EaD 1 

Filosofia e EaD e a concepção de Ágora Digital 1 
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A Tabela 3 nos possibilita visualizar os temas apresentados nas produções. É 

necessário ressaltar que alguns trabalhos versam sobre mais de um tema. No caso das 

dissertações, podemos ver que o tema mais recorrente nas dissertações é “História e 

concepções de EaD”, pois é apresentado em sete dissertações. Em seguida vem o tema “O 

tutor em EaD”, apresentado em cinco das dissertações. Em terceiro lugar, o tema mais 

discutido nas dissertações é “Mediação pedagógica na EaD”, tal como pudemos identificar em 

três dissertações. Já o tema “Tecnologia e EaD” é identificado em apenas duas dissertações. 

Os demais temas apresentados na referida tabela foram identificados em cada uma das 

dissertações como tema geral, ou compondo o quadro de discussões dos trabalhos que 

apresentam mais de um tema.  

No conjunto das dissertações, pudemos identificar que os temas apresentados na 

revisão na revisão teórica, que melhor situam os tutores são: “Tecnologia e educação 

distância”, “Mediação pedagógica na EaD”, “Tutor em EaD”, “Prática docente e trabalho 

docente na EaD” e “Saberes docentes e prática pedagógica na EaD”. Esses temas foram 

identificados assuntos centrais em uma ou outra dissertação, ou compondo os temas 

discutidos nos estudos que apresentam mais de um tema. 

Em relação à análise das teses, a Tabela 3 nos possibilita verificar que o tema mais 

recorrente nessas produções é “História e concepções de EaD”, identificado em cinco 

produções. O segundo tema é “O trabalho na EaD”, identificado em duas teses. Os demais 

temas, conforme podemos ver na Tabela 3, são apresentadas em cada uma das demais 

produções, seja como tema único ou integrado aos temas nos estudos que discutem mais de 

um assunto. Nesse caso, destacamos os temas que mais se aproximam da discussão proposta 

em nosso estudo: “O trabalho na EaD”, “Tecnologia e trabalho na EaD”, “Identidade dos 

tutores na EaD”,  “Precarização do trabalho na EaD”,  e “Identidade, saberes e prática docente 

na EaD”.  

É necessário salientarmos que nem sempre os temas são aprofundados, ou ocorre que, 

mesmo se assemelhando à nossa proposta, as discussões das produções acadêmicas, de modo 

geral, às vezes, se enveredam para outras vertentes e fogem do nosso objeto de estudo ou se 

repetem e nem sempre foi possível atender nossas expectativas. Principalmente na análise das 

dissertações, pudemos perceber que os temas são apresentados apenas para situar o leitor 

sobre o objeto da pesquisa na construção da revisão bibliográfica ou do referencial teórico, de 

modo que os autores ou autoras enfatizaram mais a pesquisa empírica.  
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Tipo de formação identificado nos estudos 

 

Em relação ao tipo de formação identificado nas produções acadêmicas, apresentamos 

os resultados obtidos com as análises das dissertações e teses. Na análise do assunto sobre 

formação, consideramos para identificação do tipo de formação identificada tanto os cursos 

mencionados nos quais os tutores atuam, quanto o curso para formação de tutores. Assim, os 

tipos de formação identificado nos estudos analisados são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Tipo de formação identificado nos estudos selecionados  

Produção Tipos de formação f 

Dissertações 

Formação inicial de professores em Pedagogia a distância 

(licenciatura) 
7 

Formação continuada de Tutores em Pedagogia a distância 

(especialização) 
2 

Formação inicial de professores em educação musical a 

distância (licenciatura) 
1 

Formação inicial professores em Ciências Naturais 

(licenciatura) 
1 

Formação de tutores (formação específica para exercício da 

função de tutor no curso) 
1 

Teses 

Formação inicial de professores em Pedagogia a distância 

(licenciatura) 
3 

Formação continuada de Tutores em Pedagogia a distância 

(especialização) 
1 

Não aborda formação 3 

 

As informações apresentadas na Tabela 4 mostram que, no caso das dissertações, o 

tipo de formação mais citada nessas produções se refere à formação inicial de professores em 

curso de licenciatura em Pedagogia à distância. Esse tipo de formação é identificado em sete 

das dez dissertações selecionadas.  

A Formação inicial de professores em curso de licenciatura em educação musical a 

distância é referida em apenas uma dissertação. Do mesmo modo, a formação inicial de 

professores no curso de licenciatura em Ciências Naturais a distância é o tipo de formação 

referido em apenas uma dissertação. 

Já a formação de tutores, apresentada como específica para o exercício da função por 

meio de curso de capacitação de curta duração, segundo normas de edital de seleção de 

tutores, foi identificada também em apenas uma produção. Trata-se do objeto de estudo da 

dissertação.  
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Quanto às teses, podemos identificar, pela Tabela 4, que a formação inicial de 

professores em curso de licenciatura em Pedagogia a distância é o tipo de formação que 

identificamos em três produções. A Formação continuada de Tutores em Pedagogia a 

distância em nível de especialização é o tipo de formação que identificamos em apenas uma 

das produções analisados. Em três produções analisadas, não identificamos nenhum tipo de 

formação. 

Assim, tomando-se o conjunto dessas produções (dissertações e teses), podemos dizer 

que, das dezoito produções analisadas, o tipo de formação identificada com mais frequência é 

a Formação inicial de professores em curso de licenciatura em Pedagogia a distância. 

Sobre essas informações, obtidas por meio dos dados apresentados na Tabela 4, é 

importante ressaltar que a licenciatura em Pedagogia a Distância, tendo em vista o conjunto 

das produções, é o curso na área da educação em EaD mais ofertado para formação de 

professores e com uma demanda maior de candidatos. Está entre os cursos mais procurados na 

EaD, segundo informações do MEC/Inep e também do Censo EAD.BR (2012), tanto nas 

instituições públicas quanto nas instituições privadas de educação superior.  

 

Formação de tutores 
 

No que se refere à formação de tutores, constatamos que das dez dissertações 

analisadas, apenas três tratam da questão da formação de tutores. É caso do estudo de Ziede 

(2008), de Mineiro (2011) e o de Tavares (2011). Em duas das dez dissertações, o assunto é 

mencionado muito sutilmente. Em três dissertações são mencionadas a formação docente para 

a EaD, considerando os tutores nessa mesma categoria. Os outros dois trabalhos não abordam 

a formação de tutores.  

Ziede (2008) destaca as estratégias de formação do tutor por meio do curso de 

pedagogia à distância (PEAD), e menciona, também, o curso de especialização em tutoria, 

criado pela UFRGS, para formar tutores e tutoras com base na formação de um profissional 

reflexivo. O processo de formação, citado pela autora, contempla a realização de seminários 

teórico-metodológicos, além da formação específica nas Interdisciplinas
31

 e o 

desenvolvimento de oficinas tecnológicas como metodologia usada no processo de 

aprendizagem dos alunos-tutores.  
                                                           
31

 Segundo explicações da autora em nota de rodapé, “as Interdisciplinas compreendem a abordagem de um tema 

amplo, que contém inúmeras possibilidades de enfoques temáticos e teórico-práticos. É, sobretudo, uma área 

mais ampla ao trazer perspectivas diferenciadas obre um mesmo tema” (ZIEDE, 2008, p. 60). 
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Mineiro (2011), por sua vez, apresenta a formação dos tutores como objeto de seu 

estudo, destacando a formação de tutores no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE). Em um tópico de seu estudo, apresenta aspectos sobre a 

formação de tutores, destacando um curso específico destinado à capacitação dos 

profissionais para o exercício da função em cursos de graduação na instituição com atuação 

nos polos, segundo cláusulas do edital de seleção de tutores. Conforme o autor, “o curso 

busca dimensionar as competências e sinalizar para o que é considerado um bom tutor para 

IFCE” (p. 77). 

Já Tavares (2011) apresenta o tema da formação de tutores, ressaltando, dentre outros 

aspectos, o papel da formação continuada desses profissionais da EaD, com o intuito também 

de verificar a importância do espaço formativo para a construção da identidade dos tutores. 

No estudo, a autora apresenta a concepção dos tutores que atuam no Curso de Pedagogia, 

licenciatura a distância, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), para os quais foi 

criado, no Moodle, um Espaço de Formação Continuada de Tutores. Tavares (2011) ressalta a 

importância da formação para uma atuação colaborativa e também da reflexão crítica sobre a 

prática, como aspectos da ação formativa proposta no curso. Destaca, ainda, a importância do 

curso em proporcionar a construção de redes por meio da interação entre os próprios tutores, 

sendo, pois, fundamental para o estímulo a uma ação colaborativa entre tutor-tutor e 

professor-tutor. 

Quanto à análise das teses, verificamos que a formação de tutores é destacada em 

apenas duas produções: no estudo de Oliveira (2008) e no de Silva (2008). Já a tese de 

Silveira (2011) trata da formação para o trabalho docente na EaD, englobando, também, os 

tutores. Nas outras cinco teses analisadas, não identificamos nenhuma discussão ou mesmo 

abordagem sobre formação de tutores.  

Oliveira (2008) analisou a concepção de orientadores-acadêmicos (tutores) da UFMT 

sobre o processo de formação para atuação como tutores. Na pesquisa, tentou compreender as 

falas desses profissionais em formação, como estudantes que devem aprender a lidar, pela 

experiência de sua prática, com decisões e avaliações junto a seus futuros alunos na EaD. 

Portanto, a autora procurou investigar se “o processo de capacitação nas áreas permite ao 

orientador a construção do conhecimento e a verificação de que o estudante está construindo o 

conhecimento”. Inerente à formação dos tutores que atuam nos cursos de graduação a 
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distância da UFMT32, Oliveira (2008) defende que “a formação desse profissional é tão 

importante quanto a definição de seu papel num sistema de educação a distância, porque é 

esse sujeito quem está assumindo, na maioria dos cursos, o papel de professor universitário” 

(p. 49). 

Acerca da formação de tutores, Oliveira (2011) apresenta o seguinte entendimento: 

 

[...] o fato de denominarmos esse sujeito de tutor ou orientador acadêmico pode 

fazer com que não nos preocupemos tanto com o papel que ele vem desempenhando 

na educação e, por isso, sua formação pode estar sendo pouco questionada. 
Nessa linha, consideramos que a falta de uma reflexão mais aprofundada sobre a 

concepção de tutor nos projetos demonstra, de certa maneira, que as experiências 

parecem se pautar muito mais na transposição de modelos do que na necessidade de 

promover no Brasil maior discussão sobre o papel do tutor em cursos de formação 

de professores. 
Nesse sentido, fica difícil buscar referenciais para que possamos construir um 

sistema de tutoria capaz de integrar o tutor ao trabalho acadêmico, em vez de tê-lo 

como um “tarefeiro”, o sujeito que carrega as responsabilidades, mas não participa 

ativamente do planejamento político-pedagógico dos cursos (p. 49-50) 

 

O estudo de Silva (2008) analisa as concepções dos próprios tutores sobre o “ser 

tutor”, no que se refere a diversos aspectos. O autor ressalta a importância de se considerar o 

impacto do passado docente, do projeto de vida em docência, no significado do ser tutor. 

Segundo seu entendimento, a formação e capacitação especializada são de tal forma 

complexas que exigem múltiplas competências nas dimensões teóricas (domínio de 

conhecimentos), metodológicas (fazeres pedagógicos) e tecnológicas (domínio das TIC). Em 

suas considerações, Silva (2008), a partir da síntese da fala de tutores, como sujeitos 

participantes de seu estudo, apresenta alguns aspectos que merecem ser registrados também 

em nossa pesquisa: 

 

 A ideia de um percurso de construção de uma identidade profissional docente, 

isto é, em primeiro lugar, a consideração da tutoria como iniciação/extensão da 

docência, ou seja, o exercício da tutoria é um exercício de docência. E em 

segundo lugar, ela é uma atividade profissional complexa que requer formação 

específica. 
 As novas proposições em torno da formação contínua, que representam o 

desenvolvimento pessoal e profissional como um processo que requer 

atualizações constantes que capacitem esses professores/tutores para dar 

respostas adequadas ao instável mundo dos novos cenários de trabalho (p. 175) 

(grifo do autor). 

                                                           
32

 Conforme frisado pela autora, a UFMT foi a primeira instituição superior no Brasil a implantar um Curso de 

Graduação/Formação de professores a distância no Brasil, ou seja, o Curso de Pedagogia na modalidade 

Licenciatura para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, implantando em 1995 também o Curso de 

Licenciatura em Pedagogia para Educação Infantil – modalidade a distância, em 2006. 
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Ainda em suas considerações, Silva (2008) destaca os desafios no processo formativo 

dos tutores para atuação na EaD e apresenta reflexões, segundo alguns aspectos a considerar: 

“Sentido e relevância da formação: que tipo de formação? Formação para quê?; Conteúdo da 

formação: formação sobre o quê?; Destinatários da formação: formação para quem?; Agentes 

da formação: quem deve ministrá-la?; Organização da formação: que modelos e 

metodologias?”.  

Segundo o entendimento de Silva (2008), e também com base nas concepções 

apresentadas pelos participantes de sua pesquisa,  

 
o exercício da tutoria implica um grande desafio no que diz respeito ao processo de 

formação. É necessário contemplar nesta formação, a passagem de uma perspectiva 

de docência centrada no ensino, para uma perspectiva de docência centrada no 

“aprender a aprender”, conforme visualizados nos fóruns de discussões on-line; é 

necessário incorporar as novas tecnologias de informação e comunicação; com a 

incorporação das TIC, torna-se necessário visualizar os estágios práticos em tutoria 

e, consequentemente, flexibilizar e reestruturar os currículos na universidade, 

fazendo-se constantes revisões das práticas docentes voltadas ao próprio exercício 

da tutoria e do ser tutor, pois nem sempre a prática do ser docente no contexto de 

ensino-aprendizagem presencial, deve ser a mesma no contexto de ensino-

aprendizagem virtual (p. 175). 
 

Em decorrência desses argumentos apresentados, os quais, segundo sua compreensão, 

evidenciam a função social docente do tutor, o referido autor ressalta seu incômodo em 

relação à opinião de muitos que defendem o posicionamento de que tutor não é docente. 

No entanto, é preciso dizer que a formação dos tutores, na maioria das vezes, se dá por 

meio de um curso de capacitação que prepara o profissional para lidar com as complexas 

ferramentas tecnológicas no processo de interação com os alunos e com os professores.  Vale 

pontuar, ainda, que,o fato de as instituições vinculadas à UAB estabelecerem como critérios 

no edital a experiência mínima de um ano em magistério superior, pressupõe não precisar de 

formação, senão a formação que esse profissional já detém. 

 

Tipos de pesquisa 
 

Com a leitura das dissertações e teses, verificamos vários tipos de pesquisa citados ou 

identificados segundo nossa interpretação. Apresentamos, na Tabela 5, a frequência em 

relação aos tipos de pesquisa adotados nos estudos. 

 



108 

 

Tabela 5: Tipos de pesquisa citados nos trabalhos 
 

Produção Tipos de pesquisa citados f 

Dissertações 

Pesquisa bibliográfica e documental 9 

Estudo de caso 9 

Survey 1 

Qualitativa 1 

Descritiva 1 

Teses 

Pesquisa bibliográfica e documental 3 

Qualitativa 3 

Estudo de caso 4 

 

De acordo com as informações e dados contidos na Tabela 5, podemos perceber, nas 

produções que envolvem pesquisa empírica, que há uma maior predominância do Estudo de 

caso, tanto nas dissertações (em nove das dez produções) quanto nas teses (em quatro das oito 

produções).  

Como em três das teses não é explicitado o tipo de pesquisa adotado, sendo todas elas 

relacionadas ao conhecimento sobre a concepção de tutores ou profissionais na EaD de 

diversas instituições brasileiras sobre determinado aspecto, pressupomos, segundo nossa 

interpretação, se tratar de pesquisa de abordagem qualitativa. Vale ressaltar que em alguns 

trabalhos identificamos mais de um tipo de pesquisa.  

A tese de Santos (2012) apresenta uma análise teórica envolvendo o conceito de 

“Ágora digital”, sobre o qual a autora estuda as relações entre a filosofia, a partir dos 

conceitos de “cuidado de si” e de “diálogo”, e os processos de educação a distância. Para 

tanto, em sua pesquisa, utilizou os tutores e alunos como sujeitos de sua investigação. Trata-

se, pois, do único trabalho baseado inteiramente em concepções teóricas, sem que o autor 

tenha ido a campo.   

Outro aspecto que julgamos relevante, na análise dos estudos de modo geral, se refere 

aos procedimentos de pesquisa usados pelos pesquisadores nos estudos teóricos e empíricos. 

Vejamos, na Tabela 6, a frequência obtida com análise das produções, sobre procedimentos 

citados pelos autores: 
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Tabela 6: Procedimentos de pesquisa citados nos trabalhos 

Produção Procedimentos f 

Dissertações 

Análise de documentos 6 

Questionário 6 

Entrevista 5 

Grupo focal 2 

Protocolo de registro 1 

História de vida 1 

Audiogravação 1 

Videogravação 1 

Diário de campo 1 

Teses 

Entrevista 5 

Questionário 3 

Análise de conteúdo 2 

Análise de documentos 1 

Narrativa 1 

Audiogravação 1 

Não se aplica 1 

 

As informações e os dados apresentados na Tabela 6 nos possibilitam verificar o 

predomínio de alguns procedimentos de pesquisa utilizados pelos autores em suas pesquisas. 

No caso das dissertações, podemos perceber uma maior frequência das análises de 

documentos e do uso do questionário. A Tabela 6 mostra que tanto o procedimento da 

análise de documentos quanto da aplicação de questionário representa uma frequência de 

seis, em dez das produções. 

No conjunto das dissertações analisadas, em segundo lugar está a entrevista, 

identificada em cinco das dez dissertações, como um dos procedimentos de pesquisa mais 

adotados. No caso das teses, a entrevista foi o procedimento de pesquisa mais predominante, 

sendo, identificada em cinco das oito produções selecionadas. Em seguida, vem o 

questionário, citado em três teses; logo após, a Análise de conteúdo, identificada em duas 

teses. Vale ressaltar que em alguns estudos são citados mais de um tipo de procedimento 

adotado. 

 

Lócus das pesquisas 

 

A partir desse momento, apresentaremos as informações sobre o lócus das pesquisas; o 

espaço citado pelos autores como unidade de análise para observação ou para aplicação dos 

instrumentos de investigação. No âmbito da EaD, pode ser um espaço físico ou virtual dos 

programas das instituições público-federais de educação superior.  



110 

 

Tabela 7: Lócus das pesquisas 

Produção Unidades de análise f 

Dissertações 

Curso de Pedagogia a Distância  5 

Curso de Graduação em Ciências Naturais a Distância  1 

Centro de Educação Aberta e a Distância  1 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 1 

Universidade – Faculdade de educação 1 

Não especificado  1 

Teses 

Curso de Pedagogia a Distância 6 

Universidade pública 2 

Universidades públicas e privadas (diversos cursos a distância) 1 

Webfólio 1 

Não especificado 1 

 

Verificamos que, tanto nas dissertações quanto nas teses, o curso de Pedagogia a 

distância predomina como espaço formativo usado como unidade de análise nas pesquisas 

empíricas, conforme mostrado na Tabela 7. Nas dissertações, é citado em cinco das dez 

produções; nas teses, em seis das produções. No caso das teses, o webfólio33
 foi um dos 

espaços virtuais utilizados como local de pesquisa envolvendo tutores na EaD. A universidade 

também foi um dos espaços utilizado para pesquisa, inclusive instituições privadas, como é o 

caso da tese de Mill (2006), que buscou conhecer as diversas especificidades das instituições 

envolvendo trabalhadores em EaD. 

Tanto em uma dissertação quanto em uma das teses não foi especificado o espaço 

adotado como unidade de análise da pesquisa, pois em relação ao tipo de estudo desenvolvido 

esse fator não se aplica. Por essa razão, consideramos necessário, em ambos os casos, 

registrá-los como “não especificado”.  

Como muitas das pesquisas adotaram ferramentas do ambiente virtual, 

apresentaremos, a seguir, a Tabela 8 mostrando tais ferramentas virtuais com suas respectivas 

frequências considerando o conjunto das produções no período analisado. 

 

  

                                                           
33

 Trata-se de um portfólio em sua versão eletrônica coma finalidade de organizar e guardar pesquisas e outros 

materiais produzidos pelos professores/tutores e alunos na EaD no percurso das aulas. 
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Tabela 8: Ferramentas do ambiente virtual utilizadas nas pesquisas 
 

Produção Ferramentas virtuais utilizadas f 

Dissertações 

E-mail 5 

Fórum 2 

Portfólio 1 

Lista de discussão 1 

Diário de bordo 1 

Blogs 1 

Webfólio 1 

Pbqwikes 1 

Sistema Gestor SGQ 1 

Bate papo 1 

Não consta 3 

Teses 

E-mail 4 

Fórum 2 

Webfólio 1 

Pbqwikes 1 

Site criado pelo autor 1 

Bate papo 1 

Software livre Lime Survey 1 

Não consta 1 

Não se aplica 1 

 

Nessa tabela, podemos ver que o e-mail foi a ferramenta mais utilizada nas pesquisas 

tanto nas dissertações quanto nas teses. No caso das dissertações, o uso do e-mail foi 

identificado em cinco trabalhos. Em relação às teses, essa ferramenta foi utilizada em quatro 

dissertações. Em seguida, temos o fórum como um das ferramentas virtuais mais utilizadas 

tanto nas dissertações quanto nas teses. Nas dissertações, identificamos essa ferramenta em 

duas das dez produções. Quanto às teses, essa ferramenta virtual também foi identificada em 

duas produções.A tabela mostra a frequência das demais ferramentas virtuais identificadas no 

conjunto das produções. Vale ressaltar que algumas pesquisas, os autores utilizaram mais de 

uma dessas ferramentas; em três dissertações e em uma tese não consta o uso de ferramentas 

virtuais e em uma das teses, por se tratar de análise teórica, assinalamos como “não se aplica”. 

 

Fontes de coleta de informações 

 

Apresentamos, a seguir, a frequência das fontes de coleta de informações adotadas 

pelos autores e autoras das teses e dissertações em suas pesquisas. Com essa análise, nosso 
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propósito foi verificar os principais sujeitos participantes nas pesquisas empíricas procurando 

verificar a representatividade dos tutores nessa frequência. Vejamos na Tabela 9 a distribuição 

da frequência em relação às fontes de coleta de informações identificadas nas dissertações e 

teses. 

 

Tabela 9: Fontes de coleta das informações 

Produção Fontes de informações f 

Dissertações 

Tutores 5 

Professores (EaD) 5 

Alunos-tutores 1 

Professores de disciplina (EaD) 1 

Professores-autores (EaD) 1 

Alunos (EaD) 1 

Teses 

Tutores 5 

Professores (EaD) 4 

Documentos 4 

Alunos (EaD) 3 

Universidades 2 

Orientadores Acadêmicos (tutores)* 1 

Coordenadora de curso 1 

Diretora de sindicato 1 

Docentes (EaD) 1 

Nota: Orientadores Acadêmicos também são tutores. Trata-se de uma 

nomenclatura adotada pela instituição, de acordo com suas especificidades. 

Nesse Caso, em nossa tabulação, foram contados também como tutores. 

 

Em nossa investigação sobre as fontes de coleta de informações nas pesquisas, 

podemos perceber, no caso das dissertações, que, em cinco produções, os autores 

investigaram concepções dos tutores ou suas atividades na EaD, conforme mostrado na 

Tabela 9. Pesquisas envolvendo professores de EaD também são relatadas em cinco 

dissertações. Em alguns casos, notamos que o uso da nomenclatura professor incluía os 

tutores, já que os autores não apresentam distinção sobre função profissional, ou porque em 

suas análises, consideram os tutores como professores. Os alunos-tutores, como sujeitos 

participantes da pesquisa, são citados em uma dissertação, cuja discussão aborda um curso de 

formação de tutores. 

No caso das teses, os tutores, como sujeitos participantes da pesquisa para coleta de 

informações, também são referidos em cinco produções. Em seguida, verificamos que os 

professores (EaD) são citados como fontes de informações em quatro das teses selecionadas. 

Documentos, utilizados como fontes de informações, foram identificados, também, em quatro 
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teses. Alunos em EaD, citados como sujeitos da pesquisa, foram identificados em três teses. 

Entre os Docentes em EaD, tal como são designados os sujeitos citados como fontes 

de informação em uma das teses, estão incluídos os tutores, por ser considerados, na pesquisa, 

como professores na EaD. 

Em nossa análise, consideramos importante verificar, nas produções de modo geral, 

em quais estudos o tutor é tratado como sujeito central. Das dissertações analisadas, apesar de 

os tutores aparecerem como sujeitos em cinco das dez dissertações analisadas, apenas 

estudam o tutor como sujeito central: os estudos de Ziede (2008), Ferreira (2011), Mineiro 

(2011) e o de Tavares (2011). As demais produções adotam outra nomenclatura para 

incluírem os tutores como professores da EaD. Nas revisões de literatura ou na análise de 

documentos, o termo “tutor” aparece nas discussões de forma a ressaltar a presença desses 

profissionais nas discussões que tratam sobre funções e atribuições dos trabalhadores na EaD. 

Em relação às teses, ainda que o tutor seja citado em seis dessas produções, esse 

profissional é estudado como sujeito central em apenas duas teses: na tese de Silva (2008), e 

também na de Santos (2012), que estuda tutores e alunos. No caso da tese de Mill (2006), o 

tutor não parece necessariamente como sujeito central da análise, mas é bem ressaltado pelo 

autor como um dos trabalhadores, cujo papel é essencial na qualidade da EaD. Nas demais 

teses, o tutor, como sujeito de análise, aparece de formas implícita na discussão sobre trabalho 

em EaD, envolvendo as nomenclaturas “professores” ou “docentes”. Nessas teses, o tutor é 

citado como profissional quando os autores, na revisão de literatura ou análise dos 

documentos, discorrem sobre suas funções e/ou atribuições em EaD. 

Assim, de modo geral,verificamos que os tutores são as fontes de informação mais 

usadas, tanto nas dissertações quanto nas teses. É importante frisar que, em alguns trabalhos, 

os tutores estão implícitos nas discussões que utilizam o termo professores ou docentes, na 

EaD. 

 

Fundamentos e concepções  

 

i) Tecnologia 

 

Na análise das dissertações e teses, buscamos identificar a concepção apresentada 

pelos autores sobre tecnologia. No caso das dissertações, não identificamos nenhuma 
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concepção sobre tecnologia. Nas teses, a concepção sobre tecnologia pode ser claramente 

identificada apenas no estudo de Mill (2006). 

Em seu estudo, Mill (2006) discute a historicidade do „fenômeno tecnológico‟, 

conceito originado de autores como Bertoldo (2004) e Vieira-Pinto (2005). Conforme 

salientado pelo próprio autor, ele dedica um momento de sua produção para apresentar “uma 

investigação histórico-filosófica sobre as origens do atual conceito de tecnologia, buscando, 

nas concepções de téchne (τέχνη) grega e aristotélica e na concepção de técnica dos 

renascentistas, alguns elementos e aspectos que permitissem elucidar melhor a natureza da 

tecnologia” (p. 25). Mill (2006, p. 25) cita Bertoldo (2004, p. 152), o qual afirma o seguinte: 

“a concepção de tecnologia aristotélica baseia-se em técne + logos. A téchne, enquanto 

“hábito produtivo acompanhado pelo lógos”, guarda consigo um caráter de liberdade, apesar 

de marcar desde a sua origem uma dimensão produtiva ou operacional e teórica ou científica”.  

Mill (2006) também apresenta outras concepções sobre tecnologia. O autor apresenta 

sua própria concepção, ao afirmar que: “tomada de forma ampla”, a tecnologia pode ser 

entendida “como instrumentos ou artefatos e processos desenvolvidos pelo ser humano e para 

o ser humano, a partir da ciência” (p. 25). Com base em Corrêa (1997, p. 255), afirma, em seu 

estudo, que “a tecnologia é, pois, o conhecimento científico transformado em técnica [...], 

compreendendo as máquinas e equipamentos, bem como a infraestrutura à qual estão 

integrados, e também às tecnologias sociais, tais como a administração da produção, dos 

recursos materiais e humanos”. Para fundamentar sua análise do trabalho docente virtual, Mill 

(2006, p. 26) ressalta, ainda,o posicionamento de Hirata (2002, p. 200) de que “a noção de 

tecnologia integra o equipamento (grau de automação), o encadeamento das operações (grau 

de rigidez), o controle (grau de precisão) e a continuidade do fluxo de produção”. 

Vale ressaltar que, em todos os trabalhos, tanto nas teses quanto nas dissertações, foi 

possível notar que o termo tecnologia está diretamente associado a computador, softwares, 

hardwares e outras que compõem as TIC no âmbito da educação. Conforme apresentado em 

nosso estudo, tecnologia, segundo concepções de Frigotto (2009), Belloni (2009), Barreto 

(2010) e outros autores citados nos capítulos anteriores, abrange muito mais do que máquinas 

e equipamentos, ou outros artefatos criados pelo homem. Portanto, em relação aos trabalhos, 

de modo geral, percebemos ausência de conceitos teóricos envolvendo a tecnologia, e uma 

associação maior entre tecnologia e computador. 

Assim, sentimos falta, em quase todos esses estudos que versam sobre EaD e questões 

relacionadas (como no caso, o trabalho dos tutores), de concepção sobre tecnologia, uma vez 
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que a mediação pedagógica ou a interatividade dos atores envolvidos nessa modalidade 

pressupõem a discussão ampla de tecnologia envolvida nesse processo. Tendo em vista que a 

tecnologia se constitui o grande instrumento que tem propiciado o aprimoramento 

revolucionário da educação a distância (no caso atual das TIC), é necessário reconhecer a 

complexidade que envolve a compreensão sobre o seu conceito,visando à melhoria dos seus 

processos de educação .  

 

ii) Relação educação-tecnologia 

 

No que diz respeito à concepção sobre a relação educação-tecnologia, verificamos que 

esse aspecto aparece de forma claramente explicitada em uma produção: o trabalho de 

Oliveira (2011). E, mesmo não estando claramente explicitada, a concepção sobre a relação 

educação-tecnologia pode ser identificada, também, em outras quatro produções: no estudo de 

Albuquerque Jr. (2009), Borne (2011), Tavares (2011) e no estudo de Nogueira (2012). Nas 

outras cinco produções não identificamos concepção sobre a relação educação-tecnologia. 

No que se refere à análise das teses, a concepção sobre a relação educação-tecnologia 

pode ser claramente explicitado no estudo de Mill (2006). Por outro lado, mesmo não estando 

claramente explicitada, pudemos verificar a concepção sobre a relação educação-tecnologia 

também no estudo de Silva (2008). Nas outras seis teses, não identificamos a referida 

concepção. 

É importante ressaltarmos nossa percepção sobre certo determinismo tecnológico nas 

concepções sobre a relação tecnologia-educação, apresentadas nos trabalhos de alguns autores 

(tanto nas teses quanto nas dissertações). Em algumas produções, as TIC são apresentadas 

como uma tecnologia salvadora da educação na sociedade, em processo de modernização. No 

entanto, conforme ressaltado por Barreto (2010), na educação, produz-se o pensamento de que 

são as TIC as responsáveis pela inovação dos processos pedagógicos, sendo propiciadoras de 

uma educação mais condizente com os ritmos da modernidade de nosso tempo. 

Baseando-se nas concepções apresentadas pelos autores em nosso, entendemos ser 

necessário, no estudo sobre EaD, atentarmos para o cuidado de compreendermos a tecnologia 

no seu sentido mais amplo, que pode referir-se a máquina ou artefato e a seu aperfeiçoamento 

como uma importante ferramenta (LITWIN, 2001) para o trabalho ou outros objetos, como o 

giz quadro, livros, materiais (BELLONI, 2009, GOULART, 2010). Mas, destacando 
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novamente às concepções apresentadas por Frigotto (2006), é necessário compreendê-la 

dentro do sistema capitalista, “como uma prática social cujo sentido e significado econômico, 

político, social, cultural e educacional se definem dentro das relações de poder entre as classes 

sociais” (p. 243). Entendemos que a produção cultural também é uma forma de tecnologia, 

assim como também o são, os processos. 

 

iii) Docência on-line (mediada por computador) 

 

No que se refere à concepção de docência on-line, um dos aspectos buscados na 

análise das dissertações e teses, no conjunto das produções, verificamos que apenas duas 

dissertações apresentam, porém não explicitada claramente: trata-se do estudo de Mineiro 

(2011) e o de Nogueira (2012). No caso das teses não pudemos identificar esse aspecto em 

nenhum estudo.  

Mineiro (2011) aponta que, “na modalidade de educação a distância ocorrem 

alterações na caracterização das atividades planejadas, desenvolvidas e desempenhadas pelo 

professor” (p. 43). Tais alterações, segundo a autora, são decorrentes das “exigências 

presentes no processo de ensino e aprendizagem típicas desse sistema” (p. 43). Ela entende 

que o professor, em exercício na EaD, tem sua prática proveniente da docência na modalidade 

presencial de modo que a experiência na sala de aula real contribui bastante para a prática de 

sua docência a distância, virtual. Contudo, é necessário considerar as especificidades do 

ensino em cada modalidade. Assim, na docência à distância (on-line), segundo concepções de 

Mineiro (2011),  

 

o professor passa assumir uma nova postura frente às condições de trabalho 

disponíveis e exigidas pelo processo educacional a distância. Necessariamente, 

precisa saber lidar com a separação espacial e temporal entre professores e alunos, 

uso de instrumentos, materiais e tecnologias específicas e especializadas, uso da 

linguagem escrita em substituição à linguagem oral prevalente no ensino presencial, 

com autonomia dos alunos. Portanto, é expressiva a mudança do trabalho docente 

desempenhado (p. 43). 

 

Nogueira (2012) apresenta seu entendimento em relação à docência on-line, com base 

em diversos autores, pontuando sobre as transformações da atividade docente em decorrência 

das TIC, que aprimoraram a EaD viabilizando-a no âmbito da educação superior, pelo sistema 

UAB. Na compreensão do autor, “essa mudança, no contexto da universidade, vem se 

constituindo de forma acelerada, muitas vezes sem considerar a capacitação e o tempo de 

planejamento necessário para o trabalho docente” (p. 59).   
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Nogueira (2012) salienta que os educadores ao iniciarem sua trajetória na modalidade 

a distância se defrontam com muitas dúvidas, incertezas, descrenças e emoções, pois a 

realidade demonstra que os docentes universitários vivenciaram uma fragilidade no seu 

processo formativo, sobretudo no início de sua carreira. Para esse autor, o conhecimento e 

capacidade para lidar com os recursos tecnológicos cada vez mais complexos, porém 

imprescindíveis ao desenvolvimento de sua atividade no espaço virtual, devem ser 

contempladas pelas instituições formadoras em suas estratégias de aprendizagem docente. Há 

que se considerar a velocidade dos avanços tecnológicos e a importância desses recursos para 

a sociedade e a educação, como assinala o autor, ressaltando que os docentes na EaD 

precisam se apresentar como  aprendentes, para daí compreender que, ao ensinar, aprende-se 

muito, também.  

Assim, segundo a compreensão de Nogueira (2011),  

 

o movimento de constituição da docência na EaD torna-se um processo complexo, 

envolvendo diversas competências que hoje passam a ser incorporadas à vida de 

professores, tutores e alunos. Como não há modelos para seguir, o processo 

constituído hoje por esses sujeitos será historicamente os modelos a serem seguidos, 

criticados e questionados. 

 

Consideramos importante apresentarmos uma definição sobre docência on-line, pois 

estamos lidando com discussão sobre educação superior a distância, cuja docência é exercida 

quase durante todo o curso na virtualidade, o que difere da docência na educação presencial. 

Antes, porém é importante registramos concepções de autores como Libâneo (2007) e Tardif 

e Lessard (2012) acerca da docência. Podemos entender o conceito de docência muito além do 

simples ato de ministrar aulas, segundo Libâneo (2007), pois, “nesse novo contexto, passa a 

ser entendido na amplitude do trabalho pedagógico, ou seja, toda atividade educativa 

desenvolvida em espaços escolares e não-escolares pode-se ter o entendimento de docência.” 

Para Tardif e Lessard (2012), “a docência é um trabalho cujo objeto não é constituído de 

matéria inerte ou de símbolos, mas de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e 

dotadas de uma certa capacidade de resistir ou de participar da ação dos professores” (p. 35). 

É importante destacar sobre o exercício da docência, de acordo com Tardif (2011) que o 

docente não atua sozinho, pois interage com outras pessoas, a começar pelos alunos.  

 

A atividade docente não é exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser 

conhecido ou uma obra a ser produzida. Ela é realizada concretamente numa rede de 

interações com outras pessoas, num contexto onde o elemento humano é 

determinante e dominante e onde estão presentes símbolos, valores, sentimentos, 

atitudes, que são passíveis de interpretação e decisão, interpretação e decisão que 

possuem geralmente, um caráter de urgência (TARDIF, 2011, p. 50). 
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Assim, com base nessas concepções podemos apresentar a definição de docência on-

line, segundo as contribuições de Toschi (2013), que se propôs a pesquisar essa nova forma de 

docência que, em sua opinião, parece “requerer múltiplas competências” (p. 5). De acordo 

com a autora, “o perfil do docente online é aquele que é: interativo, atualizado, atento a 

resolver os problemas que surgem no ambiente e as necessidades de seus alunos” (p. 8). 

No âmbito da educação a distância, segundo Medeiros (2009, p. 10) citado por Toschi 

(2013, p. 8), o docente „[...] passa a ser solicitado a interagir com diferentes meios e sujeitos e 

a compartilhar o conhecimento, para construir novas relações, fazendo e desfazendo as 

informações dadas, reconstruindo-a em novos espaços, em diferenciados significados e novas 

formas de organização‟ (p.10). Toschi (2013) destaca também o entendimento de Prado 

(2003, p. 109) de que, ser docente online é “compreender a mediação pedagógica como uma 

ação incitadora do diálogo, da representação do pensamento e do trabalho compartilhado e 

solidário, sendo exercitado tanto pelo educador como pelos demais participantes do ambiente 

por meio da proposição de estratégias adequadas”. 

Ressaltamos nosso entendimento de que não constitui tarefa fácil apresentar uma 

concepção de docência on-line, pois a organização do trabalho na EaD, coletivo e 

hierarquizado, pressupõe uma análise cuidadosa sobre as funções desempenhadas pelos 

sujeitos educadores com características diversas. E cada um buscando o direito de ser 

reconhecido e valorizado como professor, principalmente os tutores (BELLONI, 2009, MILL, 

2012). 

 

iv) Tutor on-line e tutor na presencialidade no âmbito da EaD 

 

Na leitura e análise das dissertações e teses selecionadas para nosso estudo, atentamos 

também para um aspecto muito importante: a concepção dos autores sobre tutor on-line e 

sobre o tutor na presencialidade, no âmbito da EaD (aqueles que interagem diretamente com  

os alunos nos encontros presenciais).   

Em relação à concepção sobre tutor on-line, a análise das dissertações aponta que essa 

concepção está claramente explicitada em três produções: no estudo de Borne (2011), de 

Tavares (2011) e o de Nogueira (2012). Em quatro das dissertações, a concepção de tutor on-

line não aparece de forma explicitada, mas pode ser identificada, como por exemplo, os 

trabalhos de Albuquerque Jr. (2009), de Ferreira (2011), de Mineiro (2011) e o de Oliveira 

(2011). Nas outras três dissertações, não identificamos tal concepção.  
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Borne (2011) define o tutor on-line (ou a distância), juntamente com o tutor 

presencial, afirmando que: 

 

O tutor é, usualmente, o intermediário da relação aluno e professor, encarregando-se 

de auxiliar o aluno no seu processo de aprendizagem, através de contato direto e 

presencial (geralmente em polos de apoio presencial), ou também auxiliar o 

professor a realizar as suas propostas de ensino, seja como um especialista 

implementador das demandas tecnológicas, seja como aquele que acompanha os 

alunos virtualmente e propicie a interação do grupo, levando a discussões e 

momentos de aprendizagem, a partir das propostas do professor (p. 63). 

 

Quanto estudo de Tavares (2011) e o de Nogueira (2012), a concepção de tutor on-line 

é referenciada apenas por meio de citação do documento da UAB, que traz as funções sobre 

essa forma de tutoria na EaD. 

Já em relação às teses, verificamos que a concepção de Tutor on-line pode ser 

explicitada apenas no estudo de Mill (2006) dentro de sua análise sobre tutores virtuais. Sua 

pesquisa abrange universidades públicas e privadas, e nela pudemos identificamos a 

concepção de tutor na EaD sem serem destacadas as especificidades do trabalho em ambas as 

esferas. O autor considera os tutores virtuais como os 

 
responsáveis pelo acompanhamento pedagógico de um grupo de alunos e, ou, de um 

grupo de tutores presenciais, por meio de tecnologias virtuais. Este trabalhador é 

especialista na área de conhecimento da disciplina em que trabalha e está 

subordinado, em todos os sentidos, ao coordenador desta disciplina. 

Etimologicamente, ele é a imagem mais próxima do professor da educação 

tradicional (p. 68). 

 

Segundo o entendimento do autor, a concepção de tutor virtual compreende “os 

trabalhadores da educação a distância que realizam suas atividades por meio de tecnologias de 

comunicação a distância: telefonia regular ou „0800‟, videoconferência,ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA), material escrito (livros-texto),entre outros” (p. 73). No que tange ao 

acompanhamento pedagógico, segundo o autor, esse profissional tem a função de “auxiliar os 

alunos, a distância no processo de construção do conhecimento”, de modo que “a 

comunicação entre tutores virtuais e alunos é estabelecida por meio do emprego pedagógico 

de tecnologias desenvolvidas com finalidades diversas aos propósitos educacionais” (p 73). 

Nessa concepção, podemos notar que o autor não apresenta uma distinção sobre tutor on-line, 

pois abrange essa função na concepção sobre tutores virtuais. Contudo, julgamos relevante 

considerar essa concepção dentro de nossa análise sobre tutores on-line que atuam no AVA. 

No que diz respeito à concepção de tutor na presencialidade, no âmbito da EaD, 

verificamos, com a análise das dissertações, que a concepção não aparece claramente 
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explicitada em nenhuma das dissertações. Contudo, em cinco dessas produções, a concepção 

de tutor na presencialidade, no âmbito da EaD, mesmo não estando claramente explicitada, 

pode ser identificada: no estudo de Ziede (2008), no de Ferreira (2011), no de Lima (2011), 

no de Mineiro (2011), e, também, no de Oliveira (2011).  

Quanto à análise das teses, verificamos que a concepção sobre tutor na 

presencialidade, no âmbito da EaD, aparece claramente explicitado apenas na tese de Mill 

(2006). Segundo a concepção desse autor, 

 

os tutores presenciais, ou locais, [são] responsáveis pelo acompanhamento de um 

grupo de alunos do curso (em todas as disciplinas). Não é, necessariamente, 

especialista em nenhuma área de conhecimento (disciplina) do curso e sua função é 

pouco mais que assessorar os alunos no contato com o tutor virtual e com a 

instituição. Por vezes, são denominados de monitores (p. 68). 

 

Nas demais teses, não foi possível identificarmos concepções dos autores nesse sobre 

esse aspecto. 

 

v) Condições de trabalho e carreira dos tutores na EaD 

 

Como um dos focos a ser analisado nas dissertações e teses do Portal Capes, em nosso 

estudo buscamos saber o que dizem os autores sobre condições de trabalho e carreira dos 

tutores na EaD. Sobre esse aspecto, pudemos verificar que, em sete anos de estudos 

acadêmicos sobre tutores em IES vinculadas à UAB, o assunto não aparece em quase nenhum 

estudo. No caso das dissertações, não constatamos tal discussão ou pelo menos abordagem.  

No que se refere à análise das teses, no estudo de Mill (2006) encontramos uma 

abordagem sobre o assunto. No entanto, é necessário ressaltar que o autor se dispôs a 

pesquisar as condições de trabalho dos trabalhadores em EaD envolvendo,também, 

universidade privadas. Na discussão, o autor enfatiza bem o trabalho dos tutores virtuais.  

No caso da tese de Silva (2011), que também apenas aborda o assunto, o autor 

procurou salientar a forma de precarização do trabalho docente no processo de 

mercantilização da EaD, incluindo a atividade dos tutores. O autor ressalta as condições de 

trabalho e carreira desses trabalhadores, entendendo-as como forma de degradação do 

trabalho dos professores pelo paradigma dos avanços tecnológicos.  
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Silva (2011) apresenta como um dos argumentos para criticar a precariedade do 

trabalho docente na função do tutor com o seguinte apontamento: 

 

o „tutor‟ deixou de assumir a função de adjetivo de „professor‟ e passou a constituir 

como substantivo, desqualificando a identidade da docência que tem no professor a 

figura principal no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, o atributo de 

professor perde sua força dando margem à exacerbação do aprender-a-aprender na 

figura do „tutor‟ na EaD em atividades assíncronas e síncronas (p. 157). 

 

Assim, de modo geral, pudemos perceber, em nossas análises, que os autores, de modo 

geral, não se debruçam sobre as discussões das condições de trabalho dos tutores na EaD.  

Convém ressaltar que esse aspecto é mencionado em outros estudos (teses e 

dissertações), como pudemos verificar na leitura das entrevistas de modo geral, muito 

sucintamente a partir dos comentários dos tutores que,ao serem indagados sobre questões 

gerais sobre seu papel e as dificuldades para lidar com as ferramentas e com a interatividade 

no AVA, ou quando também alegam a necessidade de valorização financeira e social, 

inclusive de serem reconhecidos como docentes, pelos gestores do sistema. O que percebemos 

é que a maioria dos estudos contemplam discussões mais relacionadas à interatividade e 

mediação pedagógica como aspectos do trabalho de tutoria na EaD, inerentes ao uso das TIC. 

Sobre esse ponto, é importante destacarmos o entendimento de Mill, Santiago e Viana 

(2008). Esses autores ressaltam a importância de se analisar, na relação dos 

professores/tutores com a EaD, em decorrências das novas concepções de espaço e tempo 

trazidos pelas TIC, as condições de trabalho a que esses trabalhadores estão sujeitos, pois “as 

formas de medição tornam-se meios de exploração do trabalho” (p. 58). Segundo esses 

autores,  

 
isso quer dizer que o trabalhador docente a distância, tendo suas atividades 

intensamente mediadas por tecnologias digitais poderá estabelecer relações 

diferenciadas com o tempo e com o espaço em relação ao trabalhador docente 

presencial, implicando necessariamente um outro patamar de exploração da mais-

valia pelo capital no âmbito educacional (p. 58). 

 

Com essa proposição apresentada pelos autores, podemos dizer que, embrenhar-se na 

discussão sobre as condições de trabalho dos tutores, pressupõe a necessidade de uma análise 

das forças produtivas que incidem sobre os avanços tecnológicos e sobre o processo de 

implantação/expansão da EaD.  Nessa perspectiva, de modo geral, podemos inferir das 

análises das pesquisas, que a ausência dessa discussão (ou mesmo abordagem), tem a ver com 

a forma como a atividade dos tutores é apresentada nas pesquisas empíricas, qual seja: 
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sujeitos preparados para atuar numa organização coletiva de trabalho docente ou, como diria 

Mill (2012), numa polidocência34, num processo educativo inovador, cômodo, autônomo e 

flexível. 

Pela análise do conteúdo das produções, percebemos que os autores enfatizaram muito 

mais as discussões sobre as novas dimensões de tempo e o espaço da EaD, os artefatos que 

possibilitam as interações e mediações pedagógicas, tudo isso como oportunidades geradas 

TIC, vistas como ferramentas inovadoras, fundamentais no processo de aprendizagem dos 

alunos para o qual os professores/tutores devem estar preparados.  

Mesmo em se tratando de área da educação e com muitos tutores como sujeitos 

centrais das pesquisas, não identificamos, nesses estudos selecionados, informações sobre 

aspectos desagradáveis do trabalho, da sobrecarga, excesso de atividades, tempo gasto e mal 

remunerado, implicações na saúde de professores/tutores na EaD, dentre outros. 

 

 

vi) O trabalho do tutor e o trabalho docente – Afinal, tutor é professor? 

 

Como em nosso estudo procuramos apresentar o dilema que envolve o trabalho dos 

tutores, profissão docente que emerge com a expansão da EaD no Brasil, sobretudo por meio 

do sistema UAB, uma preocupação nessa análise das produções acadêmicas foi compreender 

o que dizem os autores sobre a questão: tutor é professor? Para isso, buscamos verificar se 

os autores pelo menos abordaram essa questão, e se, em seus estudos buscam diferenciar ou 

relacionar o trabalho dos tutores com o trabalho docente na EaD ou se ainda tratam desse 

questionamento. 

No caso das dissertações, verificamos que em quatro produções, que tutores e 

professores são apresentados com seus respectivos papeis e funções. Trata-se dos estudos de 

Albuquerque Jr. (2009), Borne (2011), Ferreira (2011) e Oliveira (2011). Nas outras seis 

dissertações, que citam a função de tutor com sua respectiva função na EaD, verificamos que 

os autores mencionam, abordam ou discutem a docência como atividade do tutor na EaD.  

Ziede (2008) ressalta um desmembramento das funções docentes em duas categorias: 

de professores e tutores. Já Mineiro (2011), em seu estudo, levanta a questão da função 

docente do tutor na EaD e apresenta a definição de que “tutor é professor e educador”, com 

base no pressuposto de que “é exigido conhecimento do conteúdo tutorado, orientação 

                                                           
34

 Mill (2012) utiliza o termo polidocência, referindo-se ao modo “colaborativo e fragmentado” como se dá a 

docência na EaD (p. 47). É o que Belloni (2009) denomina de trabalho coletivo da docência na EaD. 
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educativa e contextualizada dos conteúdos, [além de] estimular e envolver os alunos na 

dinâmica educacional conduzindo-os à aprendizagem” (p. 62).  

Sales (2011) também traz a questão sobre a hipótese de o tutor ser reconhecido como 

docente na EaD, ressaltando que “não existe um consenso entre autores e instituições quanto à 

denominação do docente que atua na EaD, uma vez que está relacionada com as funções 

exercidas nos diferentes modelos de EaD”. Segundo a concepção desse autor, o sucesso das 

instituições educativas depende, em grande parte, da formação, capacidade e atitude de seus 

docentes; ressalta, ainda, que, na EaD, a docência não é direta: ela se utiliza de meios técnicos 

para possibilitar a comunicação, a qual é exercida por um professor atípico que é o tutor” (p. 

63). 

Já Tavares (2011) apresenta sua discussão sobre essa questão com base na leitura e 

análise no documento da UAB (Resolução do FNDE), ressaltando as diretrizes para tutoria a 

distância do MEC/UAB. Destaca, também, que tal documento confunde ainda mais, quando 

se refere à função “docente”. De acordo com a autora, “para mediar a construção do 

conhecimento com o aluno, é fundamental que o tutor tenha familiaridade com a área 

lecionada, além do domínio tecnológico” (p. 28). 

Nogueira (2012), por sua vez, dedica um tópico de seu estudo, intitulado “Tutor é 

professor”, a essa discussão. Com base em análises de documentos inerentes à 

regulamentação do trabalho docente pela UAB, aponta que, no caso dos “tutores do Curso de 

Pedagogia EAD/UFSM/UAB, têm sua formação de nível superior em Pedagogia ou outra 

Licenciatura, sendo que esses profissionais possuem a habilitação para docência antes de 

exercer a função de tutor” (p.101). 

No tocante às teses, verificamos que, em duas delas, essa discussão não aparece. O 

tutore o professor, na EaD, são mencionados, normalmente, com suas respectivas funções. 

Nas outras seis teses, a questão pode ser observada de diversas formas. Na tese de Mill (2006) 

não identificamos tal questionamento. Entretanto, o autor deixa claro que o tutor virtual está 

incluído na categoria de trabalhadores da EaD, como forma de trabalho docente. O autor 

denomina o tutor como “docente-tutor” (p. 62), como resultado da polidocência (trabalho 

coletivo) no âmbito da EaD.  

Já Oliveira (2008), em sua tese, levanta também a questão, e ressalta a importante 

função do seu papel na formação dos alunos na EaD (p. 35).  
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Segundo o autor, 

 

[...] é ele quem representa a instituição. Consideramos que a formação do tutor é tão 

importante quanto a definição de seu papel num sistema de Educação a distância, 

porque é esse sujeito quem está assumindo, na maioria dos cursos, o papel de 

„professor universitário‟. Quando atribuímos ao sistema de tutoria a 

responsabilidade de “mediar conhecimento”, „facilitar a aprendizagem‟, „motivar a 

aprendizagem‟ e, além disso, avaliar a aprendizagem do estudante estamos 

conferindo a esse sujeito o papel de professor (p. 49). 

 

Silva (2008), por sua vez, apresenta o tutor e professor com suas respectivas funções 

na tutoria em EaD. A autora ainda traz uma concepção de tutor como sendo professor, 

ressaltando o seu entendimento de que “um bom professor será um bom tutor” (p. 39). Sobre 

essa afirmativa de Silva (2008), e pensando a questão do tutor como um docente, tal como 

aparece também em alguns trabalhos, é importante destacar aqui as ponderações de Maggio 

(2001), que já apresentara essa discussão em seu texto, no tópico intitulado “Quem é um bom 

tutor?”.  

Maggio (2001) procura esclarecer essa concepção de que um bom docente poderia ser 

um bom tutor, o que, segundo a autora, poderia parecer uma contradição se considerarmos 

que “um bom docente cria propostas de atividades para reflexão, apoia sua resolução, sugere 

fontes de informação alternativas, oferece explicações, facilita os processos de compreensão; 

isto é, guia, orienta, apoia e nisso consiste seu ensino” (p. 99). Para a autora, tal pressuposto 

estaria condizente com a função do tutor nas concepções tradicionais da modalidade a 

distância, segundo as quais o tutor, como aquele sujeito que dirigia, orientava, apoiava a 

aprendizagem dos alunos, mas que não ensinava. Entretanto, nas perspectivas pedagógicas 

mais atuais, orientadas por profundas pesquisas no campo, segundo a autora, o tutor não 

ensinava, pois seu papel era cumprir os objetivos pré-estabelecidos pelos programas, de 

apoiar as propostas do programa sendo incorporado, segundo Maggio (2001) como “mais 

uma variável para o controle e para o ajuste dos processos” (p. 99). 

Voltando a análise das dissertações, destacamos o estudo de Weber (2009), que não 

levanta questionamento sobre o tutor como docente, mas adota em seu texto, o termo 

“professor-tutor” (p. 109), para designar um dos agentes da hierarquia da EaD.  O autor 

apresenta o argumento de que o tutor, na EaD, é um professor. Segundo ao autor, “o 

professor-tutor [é um] educador no pleno sentido da palavra,”. Então, defende o argumento de 

que „ser tutor significa assumir uma função de orientação‟ (ESPINAR, 1989 citado por 

WEBER, 2009). 
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Silva (2011), por sua vez, diferencia as funções de professor e tutor e ainda tece uma 

crítica sobre a função tutor, entendendo-a como uma forma de precarização do trabalho 

docente. Apresenta seu argumento com base na concepção de trabalho, proposta por Marx, 

para analisar a atividade mediada por tecnologias. 

Já o estudo de Santos (2012) também apresenta aspectos do trabalho do tutor e do 

professor na EaD. No entanto, mesmo não levantando questionamentos, o autor considera que 

a função de tutor sugere precarização do trabalho docente na EaD (p. 123), o que nos 

possibilita constatar, segundo a compreensão desse autor, que, de fato, “o tutor é um 

educador” (p. 149). 

Assim, sobre a função docente, tal como é entendido, por muitos,o trabalho que os 

tutores exercem, podemos verificar que os autores das dissertações e teses se mostram 

bastantes convincentes nessa questão, ora apresentando seus questionamentos, ora defendendo 

essa hipótese com argumentos.  

Para atestarmos a polêmica sobre a possibilidade de docência, a função exercida pelos 

tutores, convém apresentarmos o entendimento de Zuin (2006) de que 

 

o tutor não pode simplesmente absorver os conhecimentos transmitidos pelos 

professores, quer seja nos encontros presenciais esporádicos entre ambos, quer seja 

no sortilégio que as imagens de tais mestres “virtuais” possam exercer. Ele deve se 

permitir, cada vez mais, ousar saber, o que implica não a aceitação passiva dos 

conhecimentos obtidos, mas sim o questionamento destes mesmos conhecimentos 

(p. 949).  

 

Zuin (2006), reconhecendo o tutor como um professor que assume essa função na 

EaD, aponta, também, que “o risco da chamada transformação do professor numa entidade 

coletiva, um termo muito apreciado pelos pesquisadores de educação a distância, é o de 

pulverizar a autoridade de tal professor a ponto dela se rearticular na forma do autoritarismo 

imagético que arrefece o desenvolvimento das representações e, portanto, do raciocínio 

lógico. [...]” (p. 949).  

Já, Belloni (2009), uma das autoras que discute a concepção de professor coletivo, ao 

apresentar a quando “Quem ensina na EaD?”, mostra que as tecnologias trouxeram para essa 

modalidade uma nova forma de divisão do trabalho do professor, pois o processo é desafiador 

e altamente complexo, “exigindo segmentação e ato de ensinar em múltiplas tarefas, sendo 

essa segmentação a característica principal do ensino a distância” (p. 79).  
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Para a autora, 

 

embora essa divisão do trabalho docente evolua, seguindo as tendências do setor 

econômico, de um modelo fordista, centralizado, automatizado, hierarquizado e 

muito especializado para forma de organização mais flexíveis, descentralizadas, com 

uma divisão do trabalho menos especializada e segmentada, esta evolução provável 

não modifica fundamentalmente a característica principal do ensino a distância que é 

a transformação do professor de uma entidade individual em uma coletiva 

(BELLONI, 2009, p. 81).  

 

Com efeito, tomando como base a leitura e compreensão de muitas dissertações e teses 

que apresentam discussões envolvendo o tutor e sua interação com o trabalho dos docentes da 

EaD, vimos que a questão apresenta-se muito controvérsia. Conforme ressaltado por Belloni 

(2009), e dito anteriormente, fica difícil identificar quem é o professor na EaD, pois os 

docentes, inseridos numa hierarquia, assumem diversas funções e papeis nessa modalidade.  

Dentre elas, a função de professor-tutor, concepção que alguns autores defenderam em seus 

estudos, sejam como apoiadores nos processos ou como papel mais significativo do que a 

atuação daqueles que são, sistematicamente, tomados como docentes segundo o regimento do 

programa. 

Como bem salientado por Mill (2012), dada a importância da atividade dos tutores e 

“pela base de conhecimentos especializados necessária ao exercício da tutoria”, ela deve ser 

considerada “atividade docente”, sendo, pois, “merecedora de reconhecimento e do mesmo 

tratamento dado aos professores da educação de modo geral” (p. 281). Logo a tutoria é uma 

profissão. Segundo o autor, “embora os autores da área não tenham compreensão conclusiva 

de que nem mesmo a docência presencial seja uma categoria efetivamente profissional, o 

entendimento dos próprios professores e dos sindicatos da educação é tomar o magistério 

como profissão” (p. 281). O autor entende, então, que, mesmo não sendo o tutor “o professor 

responsável pela disciplina, sua prática pedagógica constitui verdadeiramente uma atividade 

da categoria profissional docente” (p. 282). Para encerrarmos a discussão sobre a questão do 

trabalho do tutor como trabalho docente, convém ainda apresentarmos ainda outro argumento 

de Mill (2012): 

 
Se a tutoria está incluída na categoria profissional do magistério, do ensinar, do 

manejo de turma, ela é profissão, embora não seja uma profissão autônoma, apesar 

de a configuração atual da docência-tutoria contribuir para uma maior desregulação 

da já frágil profissão docente como categoria profissional, a tutoria é parte disso 

tudo que denominamos profissão docente (p. 282). 

 

Com base nos pressupostos anteriormente apresentados pelos autores das dissertações 
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e teses, e nos argumentos de alguns autores citados neste estudo, percebemos que há, de fato, 

uma luta em defesa dos direitos daqueles(as) que exercem a atividade de tutoria em EaD. 

Direito, sobretudo de serem tratados como profissionais, de serem valorizados e reconhecidos 

como docentes e de exercerem dignamente essa profissão na educação superior a distância nas 

IES brasileiras.  



128 

 

CONCLUSÃO 
 

 

A análise das produções acadêmicas que envolvem tutores na EaD, na área da 

educação,nos possibilitaram compreensão de que o assunto é complexo e envolve uma série 

de aspectos de difícil análise. As diversas leituras efetuadas nos textos e obras de referência, 

nos possibilitam afirmar, com base nas concepções dos autores, por sinal, muito 

divergentes,que a atividade dos tutores é de fato complexa de difícil compreensão, assim 

como também a discussão que envolve a EaD. Em muitos aspectos, não percebemos nenhum 

consenso entre os pesquisadores. Também com base em nosso aporte teórico e nos 

documentos, verificamos que a atividade dos tutores carece de regulamentação mais 

específica, de modo que o regimento nas instituições poderia delinear melhor as tarefas e 

funções desses trabalhadores a serem desempenhadas no âmbito do trabalho docente coletivo 

da EaD. 

Considerando o conjunto das dissertações e teses, selecionadas no portal Capes, 

verificamos que são poucas as produções científicas em nível de mestrado e doutorado em 

educação, que discutem sobre tutores na EaD em cursos na área da educação nas IES públicas 

vinculadas ao sistema UAB. Tendo em vista a diversidade de programas de pós-graduação em 

educação no país, e o espaço temporal em que se deram as primeiras experiências de 

educação superior em EaD, além do número de instituições públicas que já aderiram ao 

sistema, esperávamos encontrar uma quantidade maior de produções que pudessem integrar o 

recorte de nosso estudo. Produções que, pelo menos abordassem a problemática, já que 

algumas pesquisas (como é o caso, principalmente das dissertações e teses defendidas entre 

2006 e 2009), que não poderiam apresentar uma análise aprofundada sobre uma experiência 

recente, e ainda em curso nas IES. 

Sobre esse fato, podemos inferir que o não interesse dos pesquisadores em se 

debruçarem em pesquisas sobre tutores na EaD seja um dos fatores que pode explicar o baixo 

volume de trabalhos sobre essa nova categoria profissional. A resistência por parte de alguns 

pesquisadores, e também dos programas de pós-graduação em educação ou mesmo dos 

orientadores (já que alguns não consideram o tema relevante em relação a outras questões da 

educação), podem ser vistos como fatores na explicação desse fato. Há ainda outros fatores 

como preconceito e má fama, aliados às críticas contra a possibilidade de educação via EaD 

(TOSCHI, FARIA, 2011; MILL, 2012) que podem impedir o desenvolvimento de mais 
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pesquisas acadêmicas envolvendo a atividade do tutor, vista de tal forma como insignificante 

em relação à docência. Além disso, é necessário consideramos o espaço-temporal das 

produções acadêmicas, visto que a UAB, criada em 2005, somente começou a funcionar em 

2006 e, aos poucos, as instituições foram aderindo à modalidade e seus polos credenciados, o 

que pode ter dificultado o surgimento de maior número de pesquisas nesse prazo. Muitas 

delas, ainda em desenvolvimento, não defendidas, ou não inseridas no banco de dados da 

Capes podem ter escapado ao nosso registro. 

No tocante à distribuição geográfica, identificamos que a Região Sul é a maior 

detentora das produções acadêmicas em nível de mestrado e doutorado. Em seguida, a Região 

Nordeste e, por último, a Região Sudeste, com muito pouca representatividade em produções 

acadêmicas envolvendo a figura do tutor na área da educação em IES vinculadas a UAB. A 

Região Centro-Oeste, significativa no desenvolvimento e expansão da EaD, nem aparece 

nessa contagem, o que nos causou surpresa. A explicação sobre essa constatação é difícil, pois 

não contamos com parâmetros ou outras informações que possam nos ajudar a compreendê-la. 

Em relação à predominância de produções provenientes da Região Sul, podemos apresentar 

apenas inferências como hipóteses que possam ter influenciado esses dados. Por exemplo, a 

vertiginosa expansão da EaD nessa localidade geográfica, apresentando maior número de 

oferta de cursos, de matrícula e de polos de apoio presencial, sendo pois essa realidade 

paradoxal em relação a outras regiões menos abastadas do país, onde seria mais viável a 

oferta de cursos a distância,que podem contribuir para democratizar o acesso à educação 

superior, promovendo a justiça social, por meio do desenvolvimento educacional. 

No que diz respeito à formação de tutores, a análise das dissertações e teses nos 

permitiu a constatação de que são poucos os trabalhos que versam sobre a formação desses 

profissionais. Apenas dois trabalhos abordaram a formação dos tutores em curso de 

especialização, como experiência formativa, mas sem aprofundar no escopo desse curso. A 

formação também foi discutida em um dos trabalhos que tratam sobre a experiência de EaD 

em Instituto Federal (IF), mas,sendo destacado um tipo de formação de curta duração segundo 

normas do edital elaborado para seleção de tutores. Em alguns trabalhos, a formação 

específica de tutores/professores é mencionada por participantes de entrevistas, os quais 

reconhecem essa necessidade, em virtude do desafio que envolve o processo de interação: dos 

tutores com professores de conteúdo e/ou professores de disciplina, dos tutores entre si, e, 

principalmente,dos tutores com os alunos. Também é ressaltado o desafio do processo de 

mediação pedagógica que essa função docente exige tanto para a qualidade do curso ofertado, 
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quanto para a formação dos alunos.  

Com base nessa realidade, podemos afirmar que a discussão sobre a formação de 

tutores não se constitui tarefa fácil, já que a atividade ainda não é regulamentada (MILL, 

SANTIAGO, VIANA, 2008) e existem muitas especificidades, dependendo da instituição. 

Portanto, compreendemos muito pouco sobre a forma de atuação desses profissionais e 

mesmo sobre os saberes que envolveriam sua formação. Por essa razão, tememos o risco de 

cairmos no senso comum, ao tentarmos falar de uma formação para a prática de tutores na 

EaD, sem um conhecimento aprofundado de sua função e seu papel.  

Não podemos deixar de frisar que, para o exercício da função, segundo diretrizes 

formuladas pela UAB,é exigido, no mínimo, formação superior e experiência docente 

comprovada. Portanto, trata-se, na realidade, de um professor em início de carreira, o que não 

é condição suficiente para uma atuação nesse processo complexo (BELLONI, 2009), que 

requer muito conhecimento e habilidade técnica numa prática que envolve a interação por 

meio de máquinas e uma nova configuração do tempo e espaço (TOSCHI, 2008).  

Assim, dada a complexidade que envolve o trabalho docente (em geral) e sua 

prática,seja na educação presencial ou na educação a distância, é necessário termos o devido 

cuidado de nos distanciarmos de concepções simplistas de formação e de desenvolvimento da 

e na profissão docente. É importante o reconhecimento das multidimensões da realidade e dos 

limites do professor como ser humano, que se dispõe a atuar profissionalmente, e não 

“sobreviver”, tolhido e desapropriado de sua condição humana, sendo conivente com uma 

lógica que enfatiza a competição, o individualismo, o reducionismo, a degradação do sujeito e 

a fragmentação dentro e fora do mundo do trabalho. 

Quanto à concepção de tecnologia, percebemos certo silenciamento teórico por parte 

da maioria dos autores. O que pudemos identificar foi uma abordagem sobre as inovações 

trazidas à sociedade e à educação pelas TIC, apontadas como singulares nas transformações 

educacionais e nos processos formativos. Em alguns trabalhos, verificamos, na tônica dos 

autores e autoras, que os professores/tutores são chamados, ou mesmo alertados, a se 

adaptarem às transformações da modernidade de nosso tempo, às inovações no processo de 

mediação pedagógico e na interação com os alunos no ambiente virtual de aprendizagem. No 

tocante à relação tecnologia-educação, alguns autores apresentam discussão mais especifica 

sobre o aprimoramento dos processos, enfatizando o surgimento de novas ferramentas 

educacionais. Contudo, tendo em vista que o conceito de tecnologia e de técnica, apresentado 

no referencial teórico desse estudo, vai muito além do uso de técnicas informacionais, pois 
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está atrelado aos interesses das forças produtivas do sistema capitalista para dominação e 

controle da sociedade (CASTELLS, 2009), percebemos a ausência de um olhar mais atento 

por parte da grande maioria dos autores tanto nas dissertações quanto nas teses. 

Outro aspecto identificado nas produções que nos chamou à atenção, diz respeito à 

discussão sobre a função do tutor como docência, isto é, o tutor como professor. Esse 

questionamento, segundo os estudiosos e pesquisadores que tratam da EaD, como é o caso de 

Belloni (2009), Maggio (2001), Mill (2012), Zuin (2006), entre outros, se traduz em um 

dilema no debate acerca do papel exercido pelos tutores. Dilema que, segundo Maggio 

(2001), é vivenciado, também, pelos próprios tutores que, muitas vezes, não compreendem 

bem sua função.Sobre essa questão, os autores, dentre outros aspectos, ressaltam a 

discrepância nos critérios apresentados no documento da UAB e, consequentemente,nos 

editais do processo de seleção de tutores. De fato, em nossa análise documental, constatamos 

também essa discrepância no documento da UAB referente à definição de tutor, às atribuições 

e funções do cargo, pois ao referir-se ao tutor como “profissional”, diferenciando-o das 

demais funções (como as de professor), ainda deixa acaba deixando implícita a prática 

docente na atividade de exercida pelos tutores. Tal discrepância também foi verificada no 

referido edital do CIAR-UFG exemplificado neste estudo. Vale ressaltar que, mesmo algumas 

produções não apresentando essa questão, o tutor é apresentado pelos autores, como um 

docente, integrado às demais funções que compõem o quadro de tutoria na EaD. Já em outras 

produções, verificamos que ambas as funções são apresentadas de forma bem definida nas 

pesquisas.  

Pudemos verificar que alguns estudos já consideram esse profissional na EaD como 

um docente com uma tarefa apenas peculiar em relação a outras funções na organização do 

trabalho educacional. No entanto, muitos autores também deixam claro, em suas pesquisas, 

que a atividade desempenhada pelos tutores não se constitui uma prática docente, mas de fato, 

e meramente, uma função de guiar, auxiliar, acompanhar, dentre outras, o trabalho de 

professores propriamente ditos na EaD, fazendo jus, de fato à origem do termo. Vale ressaltar 

que alguns autores atuaram ou atuam como tutores, o que sugere o forte argumento na defesa 

da função tutor como docência. 

De modo geral, consideramos extremamente importante a leitura e análise das 

produções selecionadas, pois foi possível compreendemos como os pesquisadores e 

pesquisadoras, nos diversos programas de pós-graduação em educação em nível de mestrado e 

doutorado no país, situam o trabalho dos tutores na EaD na área da educação em IES públicas 
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vinculadas à UAB. No entanto, não podemos deixar de ressaltar nossa percepção de que 

alguns trabalhos apresentam uma discussão frágil do ponto de vista teórico e que notamos a 

ausência de um embasamento mais aprofundado que pudesse sustentar melhor as propostas 

dos estudos. Em linhas gerais, podemos afirmar, com a análise das produções acadêmicas, 

particularmente no caso das dissertações, mas também em algumas teses que, tanto a revisão 

teórica quanto a análise empírica, apresentadas pelos autores, não se mostram muito 

aprofundadas. No conjunto das produções acadêmicas, verificamos certa inconsistência nas 

informações apresentadas na discussão envolvendo tutores, além de uma falta de rigor 

metodológico e teórico.  

No que diz respeito às condições de trabalho e carreira, verificamos que são poucas as 

produções que trataram do assunto. Não verificamos nenhuma menção às possíveis 

implicações na saúde laboral decorrentes da atividade exercida pelos tutores na sua interação 

com as TIC, sobretudo na intensificação do uso de computadores. Na realidade, apenas dois 

estudos apresentaram sucintamente essa problemática.  

Entendemos que as discussões sobre as condições de trabalho dos tutores são 

significativas para as contribuições no debate sobre essa atividade profissional que cresce 

junto com a expansão da EaD. Compreendemos que o trabalho que o tutor realiza, por 

exemplo, no espaço virtual, pressupõe um controle mais pontual do que o trabalho de um 

professor que exerce sua atividade no espaço físico presencial, ou dos tutores nos polos 

presenciais, pois todas as ações realizadas pelo tutores virtuais ficam registradas, por hora, 

dia, quantidade e duração do acesso e ainda o número de identificação do computador do qual 

acessa para atender os alunos, além de outras atividades produzidas por eles, difíceis de serem 

contabilizas para remuneração do trabalhado (MILL, 2012). Há ainda a questão da produção 

do texto, do tempo dispendido para elaborá-lo; a carga horária do curso; o direito autoral pelo 

material produzido (TOSCHI, 2013). 

Nas análises, pudemos perceber que as concepções apresentadas pelos autores em 

nosso referencial teórico e também pelos autores nas dissertações e teses, divergem muito no 

que se refere à atividade dos tutores na educação superior a distância, sobretudo quando 

tentamos aproximar algumas questões na tentativa de valorizá-lo como um trabalho docente. 

Além disso, há outras particularidades que cerceiam o debate sobre a problemática do 

trabalho do tutor na EaD. É o caso, por exemplo, da concepção de trabalho taylorizado 

atribuída a essa modalidade, pois o tutor, independentemente de sua importância na interação 

com os alunos, sem o devido reconhecimento de sua função docente, é compreendido como 



133 

 

mero executor de tarefas elaboradas pelos professores dentro da hierarquia do trabalho. Isso 

pressupõe uma precarização do trabalho docente, ou precarização do trabalho do próprio tutor 

(TOSCHI, 2013). 

Percebemos, na maioria das produções, que os autores trazem uma discussão 

embasada na legislação ou nas diretrizes que regem o trabalho dos tutores nas instituições, 

com uma concepção prescritiva, que, por sua vez, não se mescla muito à realidade dos tutores, 

como trabalhadores, no que se refere à interatividade e mediação com os professores e com os 

alunos, bem como na utilização dos materiais. Conforme ressaltado por Amigues (2002), as 

prescrições não podem ser compreendidas como algo externo ao professor/tutor e às suas 

condições para exercer seu trabalho, mas como aspecto constituinte da ação do professor/tutor 

em seu meio e local de trabalho. 

Nessa perspectiva, tendo em vista que os oito anos implantação da UAB, quase não 

encontramos, nessas pesquisas envolvendo tutoria em educação, referências sobre as 

condições de trabalho e carreira ou mesmo, uma discussão mais aprofundada sobre a 

formação desses profissionais e os saberes que envolvem sua atividade. Na realidade, 

verificamos que a maioria das pesquisas desenvolvidas não traz uma discussão sobre o ensino 

como trabalho, o que sugere questionamentos. Os estudos enveredam-se mais pela discussão 

das tarefas (trabalho prescrito). Apesar disso entendemos que o trabalho taylorizado que esses 

trabalhadores realizam na educação superior a distância não deixa de ser um conflito que 

envolve aspectos prescritos para sua execução (a tarefa) e a atividade (trabalho real), o que 

pressupõe a existência de contradições e ambiguidades difíceis de serem superadas sem 

articulação para uma luta coletiva por parte dos profissionais. 

Acreditamos não serem poucos os estudos e as pesquisas de diferentes áreas que 

discutem mais as condições inadequadas e geradoras de mal-estar do que de 

satisfação/realização pessoal/profissional na profissão docente, tanto na educação presencial 

quanto na educação a distância. O fato é que, em relação à EaD, percebemos em muitos 

estudos e pesquisas no país, que a discussão situa-se mais no campo da denúncia, 

apresentando mais os pressupostos de insucesso ou fracasso das propostas dos programas, em 

vez de vislumbrar as experiências bem sucedidas dos processos, uma vez que a EaD vem se 

constituindo numa realidade cada vez mais presente no sistema educacional em muitas 

sociedades. 

Com base no referencial teórico, e, de certo modo, nas análises das dissertações e teses 

podemos afirmar que o trabalho dos tutores realizam na EaD, possuem características 
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contraditórias ao que é prescrito como tarefa e  o que é realizado como trabalho real. 

Entendemos que, ao mesmo tempo em que o trabalho mediado pelo uso das TIC, em especial 

do computador e da Internet, possibilita flexibilidade do local onde se trabalha (de qualquer 

computador pode-se acessar o ambiente de trabalho), tal flexibilidade pode permitir que os 

sujeitos desenvolvam seus trabalhos em suas próprias residências, no horário mais 

conveniente, não havendo nítida separação entre local de descanso, moradia e trabalho. 

Ademais, entendemos que o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, realizado na 

residência dos próprios tutores, pressupõe comodidade, mas originam-se despesas com 

computador, impressora, consumo de energia e a mensalidade da Internet.  

Uma questão importante não discutida nas produções, segundo nossa análise, 

imprescindível à valorização dos tutores como trabalhadores da educação diz respeito à 

representatividade sindical. Sobre esse fato, sabemos, atualmente, da existência de algumas 

associações organizadas para defender os direitos dos tutores como trabalhadores da EaD, 

porém na esfera jurídica privada. Muitas vezes, os tutores, sobretudo, aqueles com contrato de 

trabalho, por não terem essa representatividade, têm de se defenderem como podem. Mas e no 

caso dos tutores das IES, que exercem a atividade como bolsista? 

Atualmente, existe a Associação Nacional de Tutores da Educação a Distância 

(ANATED), entidade criada para representar tutores associados no território nacional e 

internacional. De acordo com o site
35

 da entidade, o objetivo principal desse movimento, 

criado em 2006, é “fortalecer, organizar, incentivar e difundir o trabalho do tutor nas 

comunidades científicas, acadêmicas e na sociedade em si”. Essa Associação, apesar de não 

ressaltar em seu escopo, preocupação com as condições precárias dos tutores, realizou em 21 

de março de 2011, em parceria com a Faculdade de Educação e o Laboratório de Novas 

Tecnologias – LANTEC, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), o I Encontro 

Nacional de Tutores da Educação, para ouvir de renomados especialistas e de instituições já 

consolidadas de que de fato o tutor é o “braço forte da instituição, o porto seguro do aluno”. 

Além disso, segundo informações do site, a ANATED conseguir, em 1º de agosto de 2011, 

uma liminar da Justiça Federal “para cessar, em todos os meios de comunicação do país, a 

campanha altamente pejorativa contra a educação a distância, intitulada „Educação não é fast-

food – Diga não à graduação a distância em Serviço Social‟, que ridicularizava alunos, tutores 

e profissionais da educação a distância em geral, tendo sido promovida pelo conjunto 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), CRESS, ABEPSS e ENESSO”.  

                                                           
35

 Disponível em: <http://tutor.anated.org.br/_site/page/?p=anated_quem_somos-2>. Acesso em: 20 set 2013. 
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No entanto, em relação aos tutores das IFES vinculadas ou não à UAB, sabemos de 

um início de uma articulação entre os profissionais para debaterem sobre a regulamentação 

mais especifica visando enquadrá-los como categoria profissional. Além dessa reivindicação, 

clamam pelo direito a melhores condições de salários, carreira e, sobretudo, de serem 

reconhecidos como docentes, pois sustentam o argumento de que “tutor é professor”. Tutores 

das IES buscam também o respeito e valorização em sindicatos da área da educação em 

algumas regiões do país.  

Com essas informações inerentes às reivindicações sindicais por parte dos tutores, e 

com base nas diversas concepções apresentadas neste estudo sobre tutores em EaD, podemos 

levantar algumas indagações. Embora diversos autores reconheçam o tutores na EaD como 

docentes, trata-se de um docente em situação precária, o que requer pleno apoio do sindicato 

dos trabalhadores em educação. Assim, diante do fato de os tutores constituírem um corpo de 

profissionais a parte no magistério, não seria importante que os sindicatos os reconheçam e os 

valorizem também como docentes? Isso não fortaleceria a luta dos profissionais da educação 

sobre degradação do trabalho docente? 

Esperamos que este estudo possa contribuir para o estímulo ao debate e a novas 

pesquisas sobre o trabalho dos tutores na EaD em instituições na área da educação e outras 

áreas, sendo essa uma modalidade em franca expansão no país.Sobre a realidade dos tutores 

na educação superior a distância e na UAB, entendemos que o assunto se mostra uma 

problemática crucial nos últimos tempos e com enormes desafios em perspectiva, apontando a 

necessidade urgente de um debate sério sobre essa atividade que carece de estudos rigorosos.  

Acreditamos que, a partir do momento em que a academia, particularmente as mais 

importantes universidades públicas, aderiu a essa modalidade, fomentando a sua expansão e 

melhoria, o tutor como elo da cadeia precisa ser valorizado, pois o seu trabalho tem se 

mostrado muito significativo para a educação a distância, e se constitui um campo de pesquisa 

bastante promissor, o que pressupõe grande empenho por parte de pesquisadores na 

construção de políticas públicas que visem a garantia de seus direitos e a melhoria de sua 

prática como docência. 

 

Sander de Sales Amaral, 

Goiânia, primavera de 2013 
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1) Referência completa do texto lido (normas ABNT):  
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3) a) Data do trabalho:    b) Data da leitura:  

4) Resumo (já existe/elaborado por):  

5) Palavras-chave: 

6) Nome do Programa de Pós Graduação/ Instituição:  

B) CONTEÚDOS: 

1) Temas estudados 
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