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INTRODUÇÃO 

 

 O tema central desse trabalho é a educação à distância (EAD) que está vindo 

em uma grande crescente nos últimos anos, pois já temos vários países no 

mundo com essa modalidade de ensino, e isso tem sido a solução para muitas 

pessoas que precisam concluir uma graduação ou qualquer tipo de 

especialização nesse mundo cada vez mais agitado, onde se esta cada dia 

ficando mais difícil de alguém arrumar um tempo para ir a uma sala de aula 

para adquirir alguma qualificação. 

O trabalho objetiva analisar o aspecto social, cultural que tem na modalidade 

de ensino: Educação à Distância, assim como analisar o quanto o mercado 

profissional está exigindo que os profissionais estejam cada vez mais 

capacitados, com graduações mais especificas, especializações, cursos de 

extensão, etc. e o quanto essa modalidade está mobilizando esse acesso à 

graduação pela facilidade de podermos estar nos capacitando sem de termos 

que ir a um lugar específico.  

Ter a praticidade de em qualquer lugar e a qualquer hora poder abrir a tela de 

seu computador, que pode ser pelo celular, e estar dentro de uma instituição, 

crescendo em aprendizagem, explorando suas ideias, com várias opções, 

podendo estar participando de um chat, ou até mesmo de uma discussão sobre 

determinado assunto, isso tudo sem ter precisado se deslocar de um local para 

o outro.  

 O tema é de grande importância, pois através da tecnologia da informação 

podemos concluir com bastante disciplina e organização, podendo estudar a 

qualquer hora e em qualquer lugar, tendo somente que organizar nossos 

horários para isso. E é claro, que quem consegue ter bastante disciplina com 

seus horários, organização e dedicação é quem sai na frente nesta antiga 

modalidade de ensino que esta cada dia mais atual e que cada vez vem se 

modernizando mais. 

Muitas empresas nacionais e internacionais já utilizam de cursos online para 

capacitação de seus funcionários. Conforme o Censo desenvolvido pela 



6 
 

Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), é bem crescente para 

os próximos anos, a expectativa do aumento dos cursos online corporativo, 

isso é um indicio que as empresas confiam na Educação à Distância. 

Os funcionários em seu local de trabalho recebem um link, onde fazem cursos, 

tendo todo o aprendizado, algumas vezes tendo prova e avaliação do conteúdo 

aprendido, tudo isso sem sair do local de trabalho, e na maioria das vezes no 

mesmo dia. 

O interessante nos cursos de Educação à Distância é o baixo custo que tem 

para as instituições e para os alunos, pois não havendo necessidade de salas 

de aula, não se tem o custo que dela se origina que é: luz, água, aluguel ou 

compra do imóvel e de moveis, vários professores, coordenadores, zeladores, 

enfim, saem da lista vários gastos que eram passados para o valor da 

mensalidade, podendo atender ao maior número de estudantes com o menor 

gasto possível, e os alunos ganham pagando menos pelo ensino e também 

com a possibilidade de concluir uma graduação ou qualquer tipo de curso de 

qualquer país, somente tendo que cumprir as exigências dos mesmos. Uma 

pessoa aqui no Brasil pode concluir um curso especifico na Inglaterra, por 

exemplo, recebendo certificado na conclusão do mesmo. 

Uma das barreiras que o aluno tinha em fazer um curso à distância era poder 

pensar que a presença física do professor é fundamental para o aprendizado, e 

com o tempo essa barreira está sendo quebrada, pois a tecnologia acaba os 

aproximando ainda mais, pois se comunicam através de chats, e-mails, 

telefones, enfim, tornando um relacionamento mais personalizado do que numa 

sala de aula onde um tutor tem um determinado tempo para tirar as dúvidas de 

vários alunos. O que acaba acontecendo, é que o relacionamento Aluno x 

Tutor, muitas das vezes acaba se tornando mais pessoal e direto. 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho é esclarecer que ainda estamos 

caminhando para a quebra do paradigma Aluno x Tutor, mas uma coisa é fato, 

todo aluno de Educação à Distância é estimulado a pesquisar muito mais do 

que se estivesse em uma sala de aula. Através da internet, por exemplo, 

podemos chegar a lugares inimagináveis. O aluno acaba se descobrindo como 

um pesquisador autônomo, tendo a disciplina e a administração de tempo 
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aliadas a seu favor. Os tutores tem a difícil tarefa de estimular os alunos a não 

desistirem no meio do caminho, passando confiança, amparo e até mesmo 

afetividade através dos e-mails, chats ou conversas por telefone. O papel do 

tutor chega a ser quase fundamental para a permanência do aluno, pois é dele 

o papel de incentivar para que o aluno não venha a desistir do curso, tendo que 

provocá-lo a ir mais além e assim instigá-lo a concluir o curso. 

As empresas estão recebendo de braços abertos e com grandes expectativas 

esses cursos à distância, onde seus funcionários tendem a se especializarem 

cada vez mais, de uma forma mais rápida conforme o mercado exige. 

 Esta monografia esta dividida em três capítulos: no capítulo I falaremos sobre 

alunos e professores no ambiente virtual. No capítulo II iremos focar em alunos 

motivados e a evasão. No capítulo III abordaremos sobre a importância do tutor 

na Educação à Distância. 
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Resumo 

Buscar uma especialização educacional não é mais como se foi no passado. 

Hoje em dia com a ajuda da tecnologia, as pessoas estão saindo (ou nem 

entrando) das salas de aula e indo direto para um ambiente virtual para ter 

especialização em alguma área, aprender uma nova língua, se qualificar 

profissionalmente, enfim, a tecnologia está em alta na área educação, e veio 

para ficar. O aluno hoje é mais do que um mero ouvinte passivo, ele é também 

um pesquisador, onde troca informações com seu tutor/professor, que é muito 

mais do que a pessoa que passa o saber, mas que estimula o aluno a 

pesquisar, a ser criativo, o motiva para não desistir. Na verdade, há uma troca 

de conhecimento onde quem aprende ensina e vice versa. O tutor tem que ter 

em mente as regras do curso, mas também orienta, passa afeto e 

determinação para seu discente. É fato que o mundo abraçou o sistema de 

ambiente virtual de aprendizado (AVA). Até as empresas estão usando esse 

ambiente para especializar seus funcionários, evitando desperdício financeiro e 

de tempo. Não há distinção de raça, crença, opção sexual ou poder aquisitivo. 

Em um curso EAD, não importa o quanto podemos ser diferentes, mas o 

quanto podemos adquirir de conhecimento.   
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METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento dessa monografia, foram realizadas pesquisas e 

revisão bibliográfica de livros, artigos acadêmicos, dissertações e tese, além de 

sites sobre o tema Educação a Distância. Como base para fundamentação 

teórica pode destacar os seguintes autores: Maria de Fátima Rodrigues Pereira 

et. al (2017); Josias Ricardo Hack (2009) e Frederic Michael Litto e Manuel 

Marcos Maciel Formiga(2009).  
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CAPÍTULO I 

ALUNOS E PROFESSORES NO AMBIENTE VIRTUAL 

Desde o início dos tempos o homem tem feito várias descobertas para facilitar 

sua vida e com isso se aprimorando muito mais e procurando adaptar-se a 

cada uma para melhor atendê-lo e isso não está sendo diferente com a 

educação, que com o passar dos anos está se aperfeiçoando para se tornar 

cada vez mais adaptável ao mundo atual, sem perder em conhecimento, muito 

pelo contrário, abrindo novos horizontes para maiores conhecimentos, mas 

ganhando em praticidade e conveniência tanto para as instituições de ensino 

assim como para os alunos, procurando atingir a todas as camadas da 

sociedade: os excluídos do sistema de ensino regular, os profissionais que 

precisam se aperfeiçoar na profissão, quem mora longe e teria um difícil 

acesso a uma instituição de ensino, a quem tem uma vida bem agitada e não 

tem tempo para ir a uma instituição de ensino, preferindo estudar de casa, os 

que são introvertidos, que se soltam mais na frente do computador e não em 

uma sala de aula, dentre outros, mas com certeza, quem se vê num perfil 

autônomo tem tudo para entrar de cabeça na Educação à Distância.  

 

A descoberta de si como fonte e executora do método de 
descobrir o desconhecido da realidade objetiva constitui a 
forma mais perfeita da realização da consciência, pois a revela 
como simultânea unidade do pensar o ser existente 
independentemente dela e do pensar a si mesma como o 
centro do qual emana a ação inteligível capaz de refletir o ser 

objetivo (Pinto, 1979, p. 502). 

  

O primeiro curso a distância que se tem noticias no mundo, foi através de uma 

matéria publicada na Gazeta de Boston, pelo professor Cauleb Phillips, no 

dia 20 de março de 1728 que anunciava aulas de taquigrafia (tipo de escrita 

criado para ser tão rápido quanto a fala, usando símbolos especiais para 

registrar diálogos) por correspondência. Nesse jornal, Phillips dizia que todas 

as pessoas dos Estados Unidos poderiam aprender a técnica de taquigrafia, 

assim como as que viviam em Boston (cidade em que morava), pelas lições 

https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1728
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recebidas semanalmente, mas muitos pesquisadores classificarem as cartas 

dos filósofos gregos a discípulos ou as primeiras mensagens trocadas pelos 

primeiros cristãos como os primórdios da educação à distância. 

 No Brasil em 1904, de acordo com a Associação Brasileira de Ensino à 

Distância (ABED), foi publicado no Jornal do Brasil um anúncio oferecendo 

aulas de datilografia por correspondência. Com o passar dos anos, de uma 

forma vagarosa, porém crescente, foi-se aprimorando as técnicas de ensino à 

distância com a chegada dos rádios, televisores, criaram-se os telecursos, 

vídeos aulas, com os computadores (Via CR-ROM) e hoje com o uso da 

internet sabe-se que não se tem mais volta e já caminha a passos largos 

crescendo cada vez mais. 

 

[...]“ O Brasil tem grande competência para oferecer EAD e é 
capaz de levá-la á mais brasileiros nas regiões mais remotas do 
País. Os métodos e técnicas de comunicação atualmente 
disponíveis permitem que a Educação chegue a milhões de 
estudantes e, simultaneamente, que milhares de professores 
sejam preparados, acelerando, sobretudo, a formação desses 

profissionais de ensino”. (GONZÁLEZ, 2005, p. 71). 

 

Com todas essas descobertas chegamos à educação, que no início era vista 

somente em sala de aula sob o olhar do professor, Luckesi explica que (1993, 

p. 114) “[...] o educando é aquele que, participando do processo, aprende e se 

desenvolve, formando-se como sujeito ativo de sua história pessoal quanto 

como da história humana”.    

Os professores estão se adequando a essa nova maneira de passar o 

conhecimento, se especializando e aprendendo também com os alunos, pois 

há uma eterna troca, assim como diz Freire (2011 p.47) “é preciso insistir: este 

saber necessário ao professor – de que ensinar não é transferir conhecimento”. 

E os alunos, por sua vez, além de aprenderem, estão se revelando como 

pesquisadores e se descobrindo cada vez mais, até porque é instigante, hoje 

em dia, termos acesso a internet e na primeira dúvida que temos, recorremos a 

ela primeiro, antes de perguntar ao tutor, o que somente numa sala de aula 
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seria mais fácil fazer a pergunta ao professor, e seriamos limitados naquele 

momento, ao que aquele professor teria a passar de informação e 

conhecimento. O aluno tem que ter muita autonomia para aprender e o tutor 

sendo somente um moderador, um facilitador no processo (ARAUJO JR e 

MARQUESI, 2009). 

 

É uma reorientação da docência, que acresce funções de 
gerenciamento do ensino e auxílio aos alunos para a busca, 
exploração e seleção das informações existentes nas mídias. 
Em outras palavras, na caminhada educacional, docente e 
discente passam a estabelecer um diálogo constante em que a 
cooperação mútua passa a ser essencial e o aluno aprende a 
aprender, a fazer ciência, a fazer arte, enfim, a construir o 

conhecimento, mesmo a distância. (Hack, 2009 p.17). 

 

No ambiente virtual de aprendizagem o professor é chamado de tutor. 

 

A etimologia dessa palavra traz implícito o termo tutela, proteção 
tão comum no campo jurídico. A defesa de uma pessoa menor 
ou necessitada. Apropriada pelo sistema de Educação a 
Distância [...] o tutor passou a ser visto como orientador da 
aprendizagem do aluno solitário e isolado que, frequentemente 
necessita do docente ou de um orientador para indicar o que 

mais lhe convém em cada circunstância. Silva (2004, p.6). 

 

Pelo fato dos professores e alunos estarem separados geograficamente, no 

ambiente virtual a função do tutor é a de orientar os alunos conforme suas 

necessidades, tendo que os alunos assumirem a responsabilidade pelo seu 

processo de aprendizagem. O tutor deve intensificar o crescimento cognitivo e 

a autonomia do aluno, ensinando ele a ser gestor de seu tempo e de seu 

conhecimento, acompanhando a aluno até a conclusão do curso. 

 

Nesse novo paradigma, o aluno é o sujeito que se faz presente 
durante todo o processo de construção e reconstrução do 
conhecimento, processo esse vivenciado no ambiente interativo 
e colaborativo de aprendizagem, mediado pelas tecnologias e 

pela presença do professor tutor (POLAK, 2009, p.153).     

 



14 
 

O relacionamento entre tutor e aluno acaba se estreitando por meio virtual, 

diferentemente do que acontece no ensino presencial. Por ter um atendimento 

único, ele fica mais a vontade e talvez mais íntimo, pois é atendido de uma 

forma personalizada. Os professores e os alunos deram um novo significado 

em seus papéis, o aluno cada vez mais tendo maior autonomia no 

aprendizado, e o professor sendo um moderador e um facilitador assumindo 

um compromisso com a educação como processo (ARAUJO JR e 

MARQUESI,2009). 

A tecnologia oferece através do sistema (ou Software) chamado AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem), que permite a utilização de diversas 

mídias e recursos necessários para a aprendizagem do aluno, onde os tutores 

gerenciam os conteúdos e materiais para seus alunos, assim como a gestão 

completa dos cursos online, assim como, também é através desse mesmo 

sistema, que os alunos têm acesso a todas as aulas, conteúdos, avaliações e 

módulos, passando assim por todo processo de aprendizagem. O sistema AVA 

também pode ser utilizado para complementar aula presencial com conteúdos 

virtuais.  

Nesse novo ambiente de ensino-aprendizagem, os professores e alunos, com 

papéis com novos significados, novos desafios aparecem como alavancar o 

ensino aprendizado no AVA, assim como utilizar as novas ferramentas nesse 

ambiente que possibilite a ação mútua de conexão entre professor x aluno e 

aluno x aluno. 

 

A autonomia na aprendizagem é algo peculiarmente democrático 
e requer disciplina, decisão, organização, persistência, 
motivação, avaliação e responsabilidade. No que tange à 
educação a distância, ser um aprendiz autônomo é saber utilizar-
se dos recursos tecnológicos que esta modalidade disponibiliza, 
adequando-os às reais necessidades individuais, o que significa 
dizer: flexibilidade de horário para o estudo, atendimento 
personalizado, inovação das metodologias de ensino, 
aperfeiçoamento e novas possibilidades de avaliação da 
aprendizagem, sem denegrir suas normatizações legais, assim 
como a ampliação de relacionamentos interpessoais. Arcúrio 

(2008, p.1). 
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A total eficácia do AVA dependerá muito do relacionamento entre alunos e 

professores, mas não só exclusivamente disso, mas sim de todo envolvimento 

que o aluno terá nesse processo e de toda estrutura pedagógica da instituição. 

Dessa forma, os AVAs consistem: 

 

em mídias que utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e 
permitir interação entre os atores do processo educativo. Porém 
a qualidade do processo educativo depende do envolvimento do 
aprendiz, da proposta pedagógica, dos materiais veiculados, da 
estrutura e qualidade de professores, tutores, monitores e equipe 
técnica, assim como das ferramentas e recursos tecnológicos 

utilizados no ambiente (PEREIRA, SCHMITT e DIAS, 2007, p.4).  

 

O AVA divide-se em duas partes: Área Pedagógica e Área Tecnológica, que 

apesar de terem sistemas similares, cada fabricante determina suas 

especificações e junto com a instituição de ensino determinam como será essa 

separação. 

Na área pedagógica, entende-se de onde fica o conteúdo educacional, assim 

como toda interação dos tutores com os alunos, é onde há todo 

desenvolvimento educacional. 

Na área tecnológica, é onde será feito todo gerenciamento do curso: 

certificados, matriculas, senhas, acompanhamento de acesso, etc. Cabendo a 

instituição  oferecer o melhor suporte que o curso exigirá. 

  

Educação a Distância é um sistema tecnológico de 
comunicação bidirecional que pode ser massivo e que substitui 
a interação pessoal na sala de aula entre professor e aluno 
como meio preferencial de ensino pela ação sistemática e 
conjunta de diversos recursos didáticos e o apoio de uma 
organização e tutoria que propiciam uma aprendizagem 
independente e flexível.” (ARETIO, 1999 apud RODRIGUES, 

2007, p. 01). 

 

No mercado de trabalho, tem sido visto, cada vez mais, com bons olhos os 

cursos à distância, pois as próprias empresas, já há algum tempo, capacitam 
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seus funcionários com cursos á distância, o que economiza em tempo e 

dinheiro. 

Toda expertise, métodos de organização e de pesquisador que o aluno dos 

cursos de modalidade à distância tem que adquirir, nem que seja 

instintivamente, acaba o ajudando também na vida, assim como no ambiente 

de trabalho, pois seu senso de urgência acaba ficando cada vez mais apurado, 

sua expertise acaba se aprimorando, assim como os meios que ele encontra 

de uma forma mais dinâmica de solucionar problemas e de se organizar, 

tendem a ser mais proativos e disciplinados. Isso tudo se torna muito positivo 

se olharmos pelo ponto de vista de um empregador, por exemplo, o mercado 

de trabalho se interessa por profissionais com essas qualidades, independente 

se sua formação foi à distância ou não, e também por esses motivos, nos dias 

de hoje já não esta havendo preconceito pelas empresas (como se tinha no 

passado) se o diploma/certificado de seu funcionário, é de um curso de EaD ou 

não, mas sim sua capacidade de desenvolver, por em prática  o que ele foi 

aprender. 

 Toda e qualquer interatividade promovido pelas instituições de ensino à 

distância são válidas para o aprendizado e sucessivamente o crescimento do 

aluno, pois as interações através de chats, e-mails, áudio conferências, vídeos 

conferências, a disponibilidade dos tutores para falar ao telefone para 

esclarecer dúvidas, enfim, todo e qualquer disponibilidade tecnológica é válida 

para aproximação de alunos e tutores. 

 
O ciberespaço possibilita, assim, ao “navegador”, adentrar pelo 
mundo simbólico, porém real, a cada clique executado pelo 
usuário. Nessa interação facilitada entre a informação e o 
símbolo, o educando pode ser estimulado, por meio de seus 
sentidos, a descobrir a informação em um ambiente subjetivo, 
de maneira que o conhecimento aos poucos seja construído 
segundo os seus interesses. (Pereira, Maria de Fátima 
Rodrigues; Moraes, Raquel de Almeida; Teruya, Teresa 
Kazuko. Educação à distância (EaD): reflexões críticas e 
práticas. Navegando Publicações. Uberlândia-MG. 2017, 
p.250). 
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Na tabela abaixo, segundo Garcia Aretio (Educación a distancia Hoy-Madrid: 

Uned), podemos verificar as diferenças entre os sistemas de ensino presencial 

e o ensino a distância: 

 

TABELA 1 – ENSINO PRESENCIAL X ENSINO A DISTÂNCIA 

 

PRESENCIAL À DISTÂNCIA 

ALUNOS ALUNOS 

Homogêneos quanto à idade, qualificação, 
escolaridade. 

Heterogêneos quanto à idade, 
qualificação, escolaridade. 

Lugar único de encontro, residência local, 

maior interação social. 

Estudam em qualquer lugar, população 

dispersa etc., menor interação social. 

Situação controlada / Aprendizagem 
dependente 

Situação livre / Aprendizagem 
independente 

A maioria não trabalha. Habitualmente 

crianças / adolescentes / jovens 
A maioria é adulta e trabalha. 

A educação é atividade primária. Tempo 
integral. 

A educação é atividade secundária. 
Tempo parcial. 

Seguem, geralmente, um currículo 

obrigatório. 

O próprio estudante determina o 

currículo a ser seguido. 

DOCENTES DOCENTES 

Um só tipo de docente Vários tipos de docentes 

Fonte de conhecimento Suporte e orientação da aprendizagem 

Recurso insubstituível Recurso substituível parcialmente 

Juiz supremo da atuação do aluno Guia de atualização do aluno 

Educador / ensinante. Produtor de material ou tutor. 

Suas habilidades e competências são 
muito difundidas 

Suas habilidades e competências são 
menos conhecidas 

COMUNICAÇÃO / RECURSOS COMUNICAÇÃO / RECURSOS 

Ensino face a face Ensino multimídia 

Comunicação direta 
Comunicação diferenciada em espaço 
e tempo 

Oficinas e laboratórios próprios 
Oficinas e laboratórios de outras 
instituições 

Uso limitado de meios Uso massivo de meios 

ESTRUTURA / ADMINISTRAÇÃO ESTRUTURA / ADMINISTRAÇÃO 

Escassa diversificação de unidades e 
funções 

Múltiplas unidades e funções 

Os cursos são concebidos, produzidos e 

difundidos com simplicidade e boa 
definição. 

Processos complexos de concepção, 

produção e difusão dos cursos! 

Processos complexos de concepção, 
produção e difusão dos cursos. 

Os problemas surgem na coordenação 
da concepção, produção e difusão. 

Muitos docentes e poucos administrativos Muitos docentes e poucos 

administrativos 

Escassa relação entre docentes e Intensa relação entre docentes e 
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administrativos administrativos 

Os administrativos são parcialmente 

substituíveis 

Os administrativos são basicamente 

insubstituíveis 

Os administrativos são parcialmente 
substituíveis 

Os administrativos são basicamente 
insubstituíveis 

Em nível universitário, recusa alunos. Mais 

elitista e seletivo. 

Tende a ser mais democrática no 

acesso de alunos. 

Muitos cursos com poucos alunos em cada 
um 

Muitos alunos por curso 

Inicialmente, menos custos, mas elevados 
em função da variável aluno. 

Altos custos iniciais, mas menos 
elevados em função da variável aluno. 

Os administrativos são parcialmente 
substituíveis 

Os administrativos são basicamente 
insubstituíveis 

Em nível universitário, recusa alunos. Mais 
elitista e seletivo. 

Tende a ser mais democrática no 
acesso de alunos. 

Muitos cursos com poucos alunos em cada 

um 
Muitos alunos por curso 

Fonte: Adaptado de Azambuja (1994) 
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CAPÍTULO II 

 

Alunos motivados X evasão 
 
No mundo moderno, as empresas em geral estão cobrando cada vez mais de 

seus funcionários sobre conhecimento tecnológico, científico, habilidades 

extraordinárias e especialização em determinadas áreas, no passado o grande 

empecilho do aprendizado era a falta de tempo, e muitos a falta de dinheiro, o 

desânimo: as pessoas saiam de seus trabalhos extremamente cansadas, tendo 

que se privar do convívio familiar para ir direto a uma instituição de ensino para 

se profissionalizar, para ter novas oportunidades no mercado de trabalho e um 

possível aumento salarial.  

 

“[...] surge um novo modelo de escola que derruba suas paredes, 
que salta além de seus muros, revelando um aprendizado sem 
fronteiras, limites de idade, pré-requisitos burocráticos, 
traduzindo uma nova relação de abertura com a comunidade e 
reconhecendo a existência de novos espaços do conhecimento. 
Uma escola sem paredes, uma “escola expandida”, que cria 
novos espaços de convivência e aprendizagem”. (Moraes, 1996, 

p. 68, apud OLIVEIRA, 2003, p. 72). 

 

 Hoje com os cursos de modalidade á distância aliada à internet, podemos 

estudar a qualquer hora em qualquer lugar, e isso para quem precisa se 

profissionalizar é uma das grandes motivações.  

 

O estudo propiciado pela EAD e, em especial, pelo e-learning 
impõe vários desafios aos pesquisadores desta área. Variáveis 
de diferentes contextos de estudo do aluno passam a afetar a 
participação e o rendimento em cursos a distância, o que, 
consequentemente, deveria resultar em mais pesquisas. Há 
restrições situacionais do ambiente de trabalho, como: tarefas 
incompatíveis com o estudo, ruídos, interferências e 
interrupções, pressões de tempo, conflito de papéis, falta de 
apoio de chefes a empregados e servidores públicos em 
treinamentos corporativos. Além desses desafios, o estudante de 
e-learning, tanto em ambiente organizacional como em 
acadêmico, está submetido a fatores presentes em outros 
contextos como o familiar e em outros locais nos quais ele 
acessa os materiais de estudo. Pouco se sabe sobre a influência 
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de variáveis desse tipo no comportamento e rendimento do 

estudante de e-learning. (Abbad 2010, p. 294). 

 

Não se perde o convívio familiar, só temos que administrar o tempo e fazer 

alguns ajustes de horários e não se tem mais desculpas de não acompanhar o 

crescimento do mercado atual, sem contar que financeiramente é mais em 

conta do que qualquer ensino presencial. 

 

O Ensino a Distância caracteriza-se por ser o: [...] aprendizado 

que ocorre num lugar diferente do local de ensino, utilizando 

técnicas e tecnologias, além de uma estrutura organizadora 

que apoie esta modalidade. Os acessos aos mais variáveis 

meios tecnológicos possibilitaram que a separação entre aluno 

e professor nem sempre seja total e tão dispersas como nos 

modelos anteriores. Neste modelo, a flexibilidade de espaço e 

tempo é redimensionada com os contatos on-line, tornamos a 

comunicação mais rápida e, com isso, poderá ter o 

acompanhamento contínuo do seu próprio processo de 

aprendizagem e sentir-se mais motivado a continuar os 

estudos. (Vidal e Silva, 2010, p.02) 

 

Sendo que nem todos os alunos já trabalham e tem como motivação principal a 

necessidade de estar mais bem qualificado na sua área profissional, muitos 

ainda vão ingressar no mercado de trabalho ou estão sem alguma atividade no 

momento. 

 

“Estudar a distância exige perseverança, autonomia, capacidade 
de organizar o próprio tempo, habilidade de leitura, escrita e 
interpretação (mesmo pela internet) e , cada vez mais frequente, 

domínio de tecnologia” (NEVES,2005,p.13-27). 

 

Os tutores são pessoas com grandes responsabilidades sobre essa motivação, 

pois responder com empatia, afetividade, carinho, acaba criando um vínculo 
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emocional com seus alunos, que os vê como aliados e se sentem com maior 

liberdade para expor suas dúvidas, o aluno com atendimento pessoal, se sente 

acolhido, e com mais liberdade em tirar as suas dúvidas, fica mais a vontade 

do que se tivesse no meio de outras pessoas, até mesmo nos chats, por não 

saberem que esta do outro lado se sente mais a vontade em expressar suas 

ideias e opiniões visto que isso será feito de uma forma mais personalizada, 

assim como diz Cordioli (2008), que o aluno busca espontaneamente pelo que 

deseja, não necessitando ser pressionado pela família ou por amigos.  

 

Categoria acadêmica, baseada no compromisso com a formação 
dos alunos que pensem e sejam capazes de discutir e elaborar 
conhecimento. Um tutor educador, que tenha percorrido um 
caminho que o leve ao pensar livre, descarnado de preceitos 
tecnológicos que obtusam as mentes criativas. Um tutor que 
compreenda o papel da universidade, num contexto a distância, 
como lócus do debate, da criação, que permita desconstruir e 
reconstruir significados na sua ação formativa e construção do 
saber científico. Um tutor/educador capaz de se indignar com a 
vulgaridade de propostas alienadas; capaz de elaborar um 
contra discurso ideológico. Enfim, um profissional com condições 
de aprender com competência para fazer da educação a 
distância, um espaço de virtualidade criativa, poética, formativa e 
comprometidos com a formação de alunos e sujeitos pensantes. 

Leal (1998,p.1) 

 

 As instituições promovendo sites com facilidade de acesso, com chats, 

interatividades com seus alunos, enviando e-mails de tempos em tempos com 

informações importantes, faz com que os alunos se sintam parte de algo que 

eles têm que continuar, persistir e insistir. 

 

[...] a expressão ambientes virtuais de aprendizagem está 
relacionada ao desenvolvimento de condições estratégias e 
intervenções de aprendizagem num espaço virtual na Web, 
organizado de tal forma que propicie a construção de conceitos, 
por meio da interação entre alunos, professores e objeto de 

conhecimento. Valentini e Soares (2005, p.19).  
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 Os alunos percebem que há uma troca de conhecimento, ficando 

entusiasmados e motivados a se organizarem, mantendo a disciplina e ter foco 

para não desistirem do seu objetivo final: o conhecimento. 

 

 O docente se torna o agente organizador, dinamizador e 
orientador da construção do conhecimento através do auxílio 
crítico e criativo na seleção das inúmeras informações às quais 
o aluno é submetido cotidianamente. Hack (2009 p.16-17). 

 

Por outro lado, temos as pessoas que se sentem desmotivadas no decorrer do 

curso e assim o abandona, geralmente são as pessoas mais jovens, pois estão 

ainda acostumados com a presença de um professor na sala de aula e pensa 

que precisam demasiadamente desse suporte, não tendo ainda a maturidade 

para exercer a disciplina e organização, desistem mais fácil. 

 

Falar em motivos, por conseguinte, implica referirmo-nos a 
forças ou energias que impulsionam o comportamento na 
obtenção de determinados objetivos. Os motivos dinamizam a 
personalidade, enquanto que a motivação é o processo através 
do qual os motivos surgem se desenvolvem e mobilizam 

comportamentos. (Rosa, 2003, p.170). 

 

 Uma pessoa que já está no mercado de trabalho tende a resistir à evasão, a 

maturidade também ajuda por já ter maior noção da necessidade de alavancar 

sua carreira, mas os motivos de evasão são os mais variados possíveis, como: 

o não atendimento a expectativa do aluno, a dificuldade de interagir com a 

tecnologia, em administrar o tempo, não se sentir confortável com o tutor 

gerando uma insatisfação com os mesmos, instituições que não estimulam 

seus alunos, não interagem por e-mails ou chats, por exemplo, dificuldade de 

entender a matéria seguindo do fato de não ter afetividade/relacionamento com 

seu tutor para esclarecer suas dúvidas, material didático sem excelência, 

encontros presenciais que não atendem a expectativa dos alunos, sem contar a 

questão financeira, que apesar dos cursos de modalidade à distância tende a 

ser mais em conta que os presenciais, temos que levar em consideração que é 
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um custo que se tornará alto caso ocorra algo inesperado na vida desse aluno, 

tipo: perda de emprego ou até mesmo mudança do mesmo, chegada de mais 

um filho, uma separação conjugal, onde a pessoa pode ficar desnorteada, 

tirando um curso de suas prioridades momentaneamente, doença na família ou 

até mesmo de um parente ou qualquer outra coisa que diminua sua renda 

familiar, sem contar que estar ligado a internet e se comunicando com sua rede 

social enquanto o aluno estuda, é um dos maiores motivos de distração que 

acaba fazendo perder o foco, assim perdendo o interesse no estudo. 

(http://www.ead.unimontes.br/nasala/o-problema-da-evasao-em-cursos-

superiores-na-ead/) 

O senso feito pela ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância) em 

2014, a taxa de evasão esta em torno de 25% nas modalidades EaD. ABED 

(2014). 

Segundo ANTONUCCI (2018) é necessário que haja um maior envolvimento 

da instituição desde o ato da inscrição no curso, procurando estreitar o 

relacionamento do aluno com a instituição, fazendo, se for o caso, uma 

orientação vocacional, se for outro motivo que está fazendo com que o aluno 

desista, a instituição poderá intervir com relacionamento, conhecendo suas 

necessidades e prioridades, sendo assim fica mais fácil a retenção do mesmo, 

pois procurando entender a dificuldade financeira a instituição poderá propor 

alguma alternativa de refinanciamento por exemplo, caso o aluno tenha perdido 

o interesse no curso, a instituição poderá aconselhá-lo a mudar de curso, lhe 

prestando aconselhamentos, apresentando novas grades curriculares para 

sentir qual é o maior interesse vocacional desse aluno.   

No quadro apresentado abaixo, retrata-se alguns dos motivos interiorizados de 

causa de evasão: 

 

QUADRO 1 – CAUSA DE EVASÃO 

Atitude Comportamental 

http://www.ead.unimontes.br/nasala/o-problema-da-evasao-em-cursos-superiores-na-ead/
http://www.ead.unimontes.br/nasala/o-problema-da-evasao-em-cursos-superiores-na-ead/
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Didática dos Professores  

Parte do principio que o aluno a 

distância é diferente do presencial e 

o contato e a didática dos 

professores e tutores tem que ser 

focada no aluno 

Orientação da coordenação do 

curso  

Motivação e incentivo por parte do 

tutor 

Insatisfação com o tutor 

Contato com os professores 

Motivos institucionais 

Ausência de tutores nos polos  

 

 

Proporciona ao aluno condições de 

estudo. Com uma estrutura para 

que o aluno possa ter acesso a 

bibliotecas, laboratórios. 

Acesso a biblioteca 

Estrutura dos polos de ensino 

Laboratórios de informática nos 

polos de ensino 

Interatividade no AVA 

Meios de comunicação oferecidos 

para contato 

Tecnologia inadequada utilizada 

Requisitos didático-pedagógicos  

Carga horária curricular do curso   

 

 

Estimula a cooperação e relação 

entre  

Relação do currículo com o 

mercado 

Critérios de avaliação do aluno 

Associação entre a teoria e a 

prática 
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Relação entre conteúdos das 

disciplinas 

 

 

 

os alunos do curso, estimulando 

uma criação colaborativa que dê 

subsídios para a aprendizagem dos 

alunos. Deve possibilitar um 

feedback ao aluno imediato de suas 

atividades e ações no curso. Com o 

devido retorno os tutores e 

professores podem identificar as 

possíveis causas de erros nas 

atividades. 

Encontros presenciais 

Complexidade das atividades 

Contato entre colegas de cursos 

Reprovação em mais de duas 

disciplinas por Semestre  

Prazo de entrega das atividades 

Avaliação dos exercícios  

Avaliações das provas  

Material didático oferecido 

Qualidade do curso  

Falha de elaboração do curso 

Fonte: BIAZUS (2004) 

 

Esses motivos citados acima, as instituições podem interagir com melhores 

programas de qualidade, melhores profissionais, aprimorando seus sites e 

todos os meios de comunicação com os alunos, mas existem causas que não 

dependem da instituição, são causadas por circunstâncias inesperadas aos 

alunos, situações adversas que os impedem de continuar o curso 

definitivamente, ou, na maioria dos casos, pelo menos por um período. 

 

As circunstâncias da vida que podem mudar mais rapidamente 
incluem mudanças na ocupação profissional, relacionamento 
com os pares e com os familiares, saúde, finanças e suporte da 
instituição onde trabalha. Dificuldade em manter as pressões 
da sua vida em equilíbrio: pressões que emergem do seu 
trabalho, da sua família, das atividades do curso e das 
possíveis variações de sua própria personalidade.  (Jensen e 

Almeira, 2009, p. 7). 
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QUADRO 2 – CAUSAS DE EVASÃO QUE INDEPENDEM DA INSTITUIÇÃO 

 

Sócio-político-econômicos 

Apoio da instituição que trabalha  

 

 

Relacionadas às condições sócio-

político-econômicas do aluno. 

Valorização do diploma no mercado 

Tempo para estudar 

Carga horária semanal de trabalho 

Deslocamento até pólo de ensino 

Dificuldades de acesso à Internet 

Entendimento das matérias 

Adequação do conteúdo com o 
trabalho 

Vocação Pessoal  

Aptidão para a profissão  

 

Relacionadas ao aluno diretamente, 

ou seja, aptidão para o curso e 
profissão que escolheu, interesses 

pessoais e prévios do curso. 

Possuir outro curso superior 

Adaptação ao sistema universitário 

Mudança de interesse pessoal ou 

profissional 

Estar cursando paralelamente outro 
curso 

Desconhecimento prévio a respeito do 

curso 

Características Individuais  

Problemas de saúde  

Relacionada a características que vão 

além da condição do aluno em 
continuar o curso. 

Atendimento do curso às expectativas 
prévias 

Dificuldade de assimilação da cultura 

de EaD 
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Falta de habilidade para usar as TIC 

Conjunturais  

Problemas financeiros  

Assim como as características 
individuais, essas vão além da 
condição do aluno. Como problemas 

familiares e financeiros, o que mais 
afeta. 

Influência familiar 

Mudança de residência ou cidade 

Mudança de estado civil 

Responsabilidade econômica no 
sustento da Família 
Fonte: BIAZUS (2004) 
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CAPÍTULO III 
  

A importância do tutor na EAD 
 

Hoje em dia por se ter tantos blogs, chats, whatsapp, facebook, 

relacionamentos virtuais, dentre uma grandiosa variedade de rede social, onde 

as pessoas se relacionam de uma maneira tão natural virtualmente, pode-se 

pensar que alunos tendem a se relacionar bem e de uma forma natural com  

cursos EaD, mas não é bem assim, por alguns motivos bem simples:  

Primeiro - As pessoas tem a opção de escolher com quem quer se relacionar 

na rede social, nos cursos de modalidade á distância as turmas são formadas 

aleatoriamente a sem o aluno ter conhecimento com quais tipos de pessoas 

vão encontrar num chat institucional, por exemplo. 

Segundo - Os cursos têm objetivos exclusivos e específicos onde o objetivo 

final é de se chegar ao aprendizado, ao conhecimento, algo tão importante, que 

quando se tem ninguém tira. 

Por isso existe o tutor de Educação à distância, para introduzir o aluno a esse 

meio social tão diferente do que ele já esta acostumado eles devem provocar 

ao aluno a curiosidade, dando a oportunidade de aumentar as habilidades 

sociais para interagir com outras pessoas para que eles tenham um maior 

ganho educacional possível. 

 

[...] aprendizado que ocorre num lugar diferente do local de 
ensino, utilizando técnicas e tecnologias, além de uma estrutura 
organizadora que apóie esta modalidade. Os acessos aos mais 
variáveis meios tecnológicos possibilitaram que a separação 
entre aluno e professor nem sempre seja total e tão dispersas 
como nos modelos anteriores. Neste modelo, a flexibilidade de 
espaço e tempo é redimensionada com os contatos on-line, 
tornamos a comunicação mais rápida e, com isso, poderá ter o 
acompanhamento contínuo do seu próprio processo de 
aprendizagem e sentir-se mais motivado a continuar os estudos. 
(Vidal e Silva, 2010, p.02). 
 

 

O tutor no curso EAD é a pessoa indispensável e determinante para o bom 

relacionamento entre aluno e instituição, é de extrema importância nesse 

processo, mesmo não tendo contato “olho no olho”, a rapidez e precisão na 

informação é fundamental, pois mesmo que o aluno tenha muita dedicação, o 

tutor é de suma importância, até mesmo responsável pela permanência dele no 
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curso, pois através do tutor o aluno pode criar afetividade e se identificar com 

essa “nova” modalidade, sendo mediador nesse processo de ensino, assim 

como também responsável em ensinar se for o caso, ao aluno, como usar a 

tecnologia a seu favor e a se adaptar ao novo método de ensino.  

 

A interação é o elemento-chave na educação, que um nível 
elevado de interação resulta em atitudes mais positivas, que a 
interação leva a um grau elevado de realização, que a interação 
desempenha um papel fundamental no aprendizado, na retenção 
e nas percepções gerais do aluno em relação à eficácia do curso 
e do professor e que ambientes interativos são propícios para a 
aprendizagem e satisfação do aluno. (Mattar, 2012, p. 42) 
 

 

Munhoz (2003) exalta o papel do tutor, segundo ele o tutor é: “[...] stackholder 

dos cursos ofertados na modalidade à distância, aquele que é capaz de 

assegurar a qualidade  e a eficácia de todo processo educacional à 

distância”, ou seja, para ele, o docente é a pessoa mais importante no curso à 

distância, apesar dele não esta no topo da hierarquia da estrutura educacional, 

o seu papel é de extrema importância para o curso como um todo.  

A instituição pode promover chats de interação dos tutores com outros alunos: 

videoconferências esclarecendo suas dúvidas, respondendo e-mails e ligações 

onde os alunos se sentem acolhidos e incluídos em um programa de ensino 

onde, se permanecer, chegará à conclusão final do curso e alcançará seu 

objetivo. 

 
A tutoria a distância atua a partir da instituição, mediando o 
processo pedagógico junto a estudantes geograficamente 
distantes, e referenciado aos polos descentralizados de apoio 
presencial. Sua principal atribuição deste profissional é o 
esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão pela 
Internet, pelo telefone, participação em videoconferências, 
entre outros, de acordo com o projeto pedagógico (BRASIL, 
2007, p. 21). 

 

 

É muito importante que os tutores tenham uma formação especializada, e as 

instituições precisam contar com tutores cada vez mais qualificados, pois 

alunos de modalidade à distância são diferentes dos que só tem aulas 

presenciais, pois no ensino à distância a comunicação aluno X tutor é feita pela 

internet dentro de um ambiente virtual, as dúvidas são respondidas via e-mails, 
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telefonemas, chats, enfim de uma forma bastante virtual de modo que esses 

alunos já são estimulados a fazerem pesquisas que muitas das vezes nem é 

necessário fazer contato com o tutor, ele próprio já consegue as respostas 

através de suas pesquisas de uma forma imediata.  

Para Moore e Kearsley (2007, p. 251), o que é essencial nos cursos à distância 

são as quantidades e qualidades dos diálogos entre os tutores e os alunos, 

promovendo a autonomia da aprendizagem. Já no ensino presencial as 

dúvidas são tiradas na sala de aula diretamente com os professores, onde 

muitas das vezes, por esse motivo, não são estimulados a fazerem pesquisas 

para terem maiores aprendizados. 

 

Como uma ação orientadora global, chave para articular a 
instrução e o educativo. O sistema tutorial compreende desta 
forma, um conjunto de ações educativas que contribuem para 
desenvolver e potencializar as capacidades básicas dos alunos, 
orientando-os a obterem crescimento intelectual e autonomia, e 
para ajudá-los a tomar decisões em vista de seus desempenhos 
e suas circunstâncias de participação como aluno. Souza, 

Spanhol, Lima, Cassol (2010, p.10). 

 

Os “Referenciais de qualidade para Educação Superior a Distância” que foi 

elaborado pelo MEC que esta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do 

Decreto 5.622, de 20 de dezembro de 2005, do Decreto 5.773 de junho de 

2006 e das Portarias Normativas 1 e 2, de 11 de janeiro de 2007, diz que os 

docentes veem suas funções se expandirem, e que eles devem ser capazes 

de:  

a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto;  

b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a 

procedimentos e atividades pedagógicas; 

 c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, 

habilidades e atitudes; 

 d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas 

quanto complementares; 

 e) elaborar o material didático para programas a distância; 
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 f) realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, 

em particular motivar, orientar, acompanhar e avaliar os alunos; 

 g) avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo 

de um projeto de ensino superior à distância. (BRASIL/MEC, 2007, 

p.20). 

 

É necessário que o tutor tenha o entendimento que entre os alunos de sua 

responsabilidade existem uma variada diversidade tanto cultural, financeira, 

orientação sexual, religiosa, dentre tantas outras diferenças e interagir com 

todos de uma forma imparcial sendo proativos e acolhedores. Eles precisam 

dar orientação aos estudantes, esclarecendo suas dúvidas, motivá-los, instigá-

los as inovações e as pesquisas, seu desafio é fazer com que os alunos 

cresçam em aprendizagem. 

 

 
Nos cursos à distância, cabe ao tutor promover o exercício da 
interatividade e da colaboração, incentivando o intercâmbio de 
experiências entre os alunos, privilegiando e reforçando a 
comunicação em grupos, em respeito às diferenças individuais. 
A construção do conhecimento deverá ocorrer pela integração 
dos conteúdos à prática, com apoio motivacional dos tutores, 
por meio do estímulo para o estudo, da auto avaliação e da 
valorização dos resultados obtidos. Guarezi (2009, p. 122-123). 
 

 

É de suma importância que o tutor tenha afetividade com seu grupo de alunos, 

pois isso contribui assertivamente para ambos os lados. O aluno se sente 

encorajado a aproximação desse “ser” que o apoia “virtualmente”, muitas vezes 

o encorajando a continuar quando tudo ao seu redor o incentiva a desistir. Para 

o tutor é uma troca de confiança onde a troca de conhecimento se torna muito 

mais significativa, conforme diz Mattos (apud RIBEIRO e JUTRAS, 2004, p. 

82), “contribui para a criação de um clima de compreensão, de confiança, de 

respeito mútuo, de motivação e de amor que podem trazer benefícios para a 

aprendizagem escolar”. 

A responsabilidade de um tutor da Educação á distância é muito grande, pois 

eles é que passam para os alunos toda confiabilidade na instituição, assim 

como aos seus métodos de ensino. Eles têm que estar sensíveis e dispostos a 
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quebrar paradigmas a barreira do ambiente virtual, coisa que exige muita 

dedicação, muito tato, paciência, disponibilidade, e porque não, amor. 

Os tutores devem fazer com que a mente de seus alunos estejam em atividade, 

mesmo estando à distância os aprimorando, fazendo com que eles utilizem as 

ferramentas da instituição, como seus chats, fórum de discussões e todos os 

meios de interação que a instituição oferece. Eles devem instigar os alunos a 

ser disciplinado, dar liberdade acompanhada, monitorá-los para que os alunos 

não se sintam esquecidos, demonstrando preocupação com eles.  

Há quem confunda o papel do professor com o do tutor, mas o dois tem papeis 

bem definidos. 

O professor “mais do que ensinar, trata-se de fazer aprender (...), 

concentrando-se na criação, na gestão e na regulação das situações de 

aprendizagem” (Perrenoud, 2000:139). O Tutor tem sua função bem definida 

como mediador, facilitador, incentivador, investigador do conhecimento, da 

própria prática e da aprendizagem individual e grupal (Almeida, 2001). 

O tutor tem que ter uma habilidade natural de administrar equipes e talentos, 

de manter o interesse do grupo no assunto, ser um motivador, um instigador e 

um grande mediador, tem que ter muito “feeling” para interagir com pessoas de 

culturas diferentes, assim como raça, opção sexual, situação financeira bem 

distinta. Deve ter o domínio de todo o funcionamento do sistema tecnológico, 

assim como conhecimento da bibliografia recomendada e sites relacionados.  

Destacam-se no docente do espaço virtual alguns elementos requerentes na 

sua prática, são eles: 

 

Ter clareza – quanto ao tempo que o curso exigirá dos alunos e 

dos professores, para que eliminem desentendimentos 
potenciais sobre as demandas do curso.  

Ensinar – ensine os alunos que é a aprendizagem on-line [sic]. 

Talvez os alunos não saibam como aprender em um ambiente 
on-line [sic], nem como construir uma comunidade on-line [sic]. 
Esses são dois elementos importantes que devem ser incluídos 

em uma boa orientação para a aprendizagem virtual.  
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Participe – como professor, dê exemplo de como ter uma boa 

participação, conectando-se com frequência ao grupo e 
contribuindo para a discussão e formação da comunidade. Os 
alunos se encaminharão para a formação da comunidade se o 

professor mostrar-lhe o caminho.  

Esteja disposto – a estabelecer limites se a participação 

minguar ou se a conversação for conduzida para um caminho 
errado. Os professores precisam determinar os limites para 
aqueles que tendem a dominar a discussão, pois eles podem 

aniquilar a participação dos outros.  

Lembre-se – há pessoas por trás das palavras que você vê na 

tela. Esteja disponível para contatar os alunos que não 
participam e os convide a participar ou a voltar a participar, 
conforme for o caso. (PALLOFF e PRATT, 2004, p. 48). 

 

O tutor deve ter em mente as regras do curso, e saber se comunicar de uma 

forma bem clara e objetiva, para que o aluno não fique em dúvida em nada do 

que ele disser, não dando margem a duplo sentido. 

Mas o tutor assim como o professor deve estar sempre guiando, orientando e 

apoiando no que se diz respeito ao discente em relação ao conhecimento 

cognitivo, um na modalidade à distância, o outro num ambiente presencial. 

 

“Num modelo mais integrado, um professor ou formador deverá 
ser capaz de acompanhar e orientar todas as fases da produção 
de uma unidade de curso. Mas esta figura do professor pode 
corresponder não a um individuo, mas a uma equipe de 
professores. A utilização crescente de meios tecnológicos mais 
leves e de usos mais individualizados e cooperativos  (redes 
telemáticas, CD-ROOMs, etc.) poderá contribuir muito para uma 
integração maior das equipes de produção de materiais, 
permitindo ao professor responsável mais participação e controle 

sobre as tarefas de realização.” (BELLONI, 2001,P.62). 

 

Paralelo entre as Funções do Professor e do Tutor 

 

EDUCAÇÃO PRESENCIAL EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Conduzida pelo Professor Acompanhada pelo tutor 

Predomínio de exposições o tempo Atendimento ao aluno, em consultas 
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inteiro individualizadas ou em grupo, em 

situações em que o tutor mais ouve 

do que fala. 

Processo centrado no professor Processo centrado no aluno 

Processo como fonte central de 

informação 

Diversificadas fontes de informações 

(material impresso e multimeios) 

Convivência, em um mesmo ambiente 

físico, de professores e alunos, o 

tempo inteiro. 

Diversificadas fontes de informações 

(material impresso e multimeios) 

Convivência, em um mesmo ambiente 

físico, de professores e alunos, o 

tempo inteiro. 

Interatividade entre aluno e tutor, sob 

outras formas, não descartada a 

ocasião para os “momentos 

presenciais”. 

Ritmo de processo ditado pelo 

professor 

Ritmo determinado pelo aluno dentro 

de seus próprios parâmetros 

Contato face a face entre professor e 

aluno 

Múltiplas formas de contato, incluída a 

ocasional face a face. 

Elaboração, controle e correção das 

avaliações pelo professor. 

Avaliação de acordo com parâmetros 

definidos, em comum acordo, pelo 

tutor e pelo aluno. 

Atendimento, pelo professor, nos 

rígidos horários de orientação e sala 

de aula. 

Atendimento pelo tutor, com flexíveis 

horários, lugares distintos e meios 

diversos. 

Fonte: Sá, Iranita. Educação a Distância: Processo Contínuo de Inclusão 

Social.Fortaleza,CEC, 1998:47. 
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CONCLUSÃO 
 

O objetivo dessa pesquisa foi sinalizar o crescimento tanto em quantidade 

como em qualidade dos cursos de Educação à Distância, vendo um grande 

potencial que contribuirá cada vez mais na educação mostrando sua total 

afinidade com o mundo atual onde as empresas estão precisando cada vez 

mais de profissionais capacitados, e estão encontrando pessoas, que antes 

tinham a desculpa do tempo para não se aperfeiçoarem, agora encontrando  

disposição e dinamismo para “encarar” um curso EaD pelo simples fato de 

poder administrar seu tempo para isso, não ficando preso a horários nem a 

local definido e que todo esse mundo virtual acaba ajudando alguém que quer 

se profissionalizar de uma forma eficaz, tendo somente que se organizar e 

administrar seu tempo. 

Hoje os alunos não precisam ficar presos a uma sala de aula, mas tem tudo o 

que precisa na palma de suas mãos para serem pesquisadores de tudo o que 

lhe vem à mente, sem ter o paradigma da vergonha de perguntar ao professor 

em frente de outras pessoas, desmistificando que só se adquire o 

conhecimento dentro de uma sala de aula. 

Os cursos EaD acabam estimulando a criatividade, pois faz o cérebro exercitar 

seu cognitivo, estimulando a interatividade, fazendo o aluno buscar o que 

quiser a qualquer hora, não estando limitado a uma sala de aula, dando mais 

empoderamento e pro atividade a pessoa. 

A figura do tutor é de suma importância ao estimulo desse aluno, a questão do 

relacionamento tem maior destaque, pois afetividade, disponibilidade, 

interatividade pelos meios que a instituição de ensino promove, faz com que o 

aluno se sinta acolhido, respeitado, entendido e que apesar de não estar em 

uma sala de aula, faz com que ele se sinta parte de um todo, por isso as 

instituições de ensino precisam cada vez mais de profissionais com uma 

capacitação ainda maior, pois irão interagir com grupos sociais diferenciados, 

com variadas crenças, vários tipos de raças, orientação sexual diversificada, 

sem contar a classe social, que pode ser qualquer uma em um mesmo grupo 

de alunos, eles serão os responsáveis pela integração aluno X ambiente virtual. 
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Muitas empresas, já há alguns anos, utilizam os cursos virtuais para capacitar 

seus funcionários, pois assim ganham em tempo e dinheiro, não precisando 

tirar seu funcionário do local de trabalho, bem como, sem necessidade de 

gastos para deslocamento do seu colaborador para fazer um curso, que 

algumas vezes são até em outro estado, tendo assim gasto com transporte 

(algumas vezes aéreo), hotel e alimentação, assim como mão de obra 

especializada (pessoa para ministrar o curso, ou até mesmo algumas pessoas). 

O preconceito com cursos EAD esta diminuindo de uma forma grandiosa, pois 

percebesse que esses alunos acabam se tornando mais organizados, ganham 

uma relevante expertise, quem não é, acaba se tornando mais proativo, e se 

descobrem como um pesquisador, o que para o mercado de trabalho acaba 

sendo um diferencial, pois para o empregador o mais importante é a 

competência profissional que seus funcionários vão oferecer as empresas, e 

não se o curso foi à distância ou presencial. 
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