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DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: A IMPORTÂNCIA DA 

PARTICIPAÇÃO DOS TUTORES A DISTÂNCIA NO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

Cíntia Vieira dos Santos 1 

 

RESUMO- A educação a distância é uma modalidade de ensino que vem se desenvolvendo continuamente nos 

últimos anos, sendo que, uma das principais discussões que entornam essa modalidade diz respeito a importância 

da participação dos tutores a distância no processo de ensino-aprendizagem, onde, observou-se que o principal 

papel do tutor EAD é o de observar e organizar todo o fluxo de conhecimento, além de tirar as dúvidas dos alunos, 

sem mencionar ainda a parte pedagógica educacional. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo 

demonstrar qual a importância da participação dos tutores a distância no processo de ensino-aprendizagem. A 

metodologia utilizada para tal foi a pesquisa qualitativa e exploratória, sendo que a técnica de coleta de dados 

utilizada foi a revisão bibliográfica e a técnica de análise de dados, foi utilizada a análise de conteúdo. Os principais 

resultados encontrados apontam para a premissa de que o tutor EAD tem um papel de extrema importância e 

relevância em uma tutoria a distância, sendo que, este promove capacidades e habilidades diversas dos seus alunos, 

indicando os melhores caminhos a serem seguidos, de acordo com o que foi previamente estipulado, e está atento 

às suas ideias e concepções. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Professor; Tutor; Ensino a Distância 

 

ABSTRACT- Distance education is a modality of teaching that has been developing continuously in recent 

years, and one of the main discussions that surround this modality concerns the importance of the participation of 

distance tutors in the teaching-learning process, where, it should be noted that the main role of the EAD tutor is to 

observe and organize the entire flow of knowledge, besides taking the doubts of the students, without mentioning 

the educational pedagogical part. Thus, the present study aims to demonstrate the importance of the participation 

of distance tutors in the teaching-learning process. The methodology used for this was the qualitative and 

exploratory research, and the data collection technique used was the bibliographic review and the data analysis 

technique. Content analysis was used. The main results found point to the premise that the tutor EAD has a role of 

extreme importance and relevance in a distance learning, which promotes diverse abilities and abilities of its 

students, indicating the best ways to be followed, according to with what was previously stipulated, and is attentive 

to his ideas and conceptions. 
 

KEYWORDS: Teaching; Teacher; Tutor; Distance learning. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Diante da globalização e das mudanças promovidas por ela, as tecnologias da 

informação e da comunicação estão cada vez mais presentes em nossas vidas, tratando-se de 

uma questão de sobrevivência e, com isso, as ferramentas tecnológicas se tornaram uma 

interface essencial de comunicação entre pessoas, empresas, instituições de ensino, entre outros. 

A utilização da tecnologia se torna cada vez mais usual na educação devido ao grande aumento 

dos cursos a distância. 

A educação a distância, que antes era centralizada no texto impresso, agora vai cedendo 

lugar para fontes eletrônicas digitais de informação, trazendo possibilidades quase inesgotáveis 

para a aprendizagem. Neste novo cenário, surge o papel do tutor EAD, sendo este, um elemento 

central no processo ensino/aprendizagem. 

No contexto atual verifica-se que as habilidades do tutor podem ser diferentes dos 

educadores do ensino tradicional, em razão do manejo dos recursos digitais apropriados para as 

distintas atividades. Apesar das atribuições do tutor não estarem muito bem definidas, há uma 

série de atribuições frequentemente associadas a este, como a mediação, a facilitação, a 

orientação, além das atividades que o consideram como um professor online, trazendo assim o 

problema de pesquisa o qual trata da importância da participação dos tutores a distância no 

processo de ensino-aprendizagem.  

 A realização do presente estudo justifica-se pelo fato de que o papel do tutor EAD é 

assunto de constante debate, tendo em vista a crescente popularização do ensino a distância. Se 

antes o conhecimento era estático, agora ele passou a ser ordenado e dinâmico. Com a condição 

de fluxo dinâmico, ocorreram mudanças nos espaços de comunicação entre professor e aluno, 

o que acabou também por alterar as formas de interação e assimilação de conteúdo. Assim, 

observa-se que parte deste crescimento faz do tutor EAD um verdadeiro guia para os alunos. 

A principal contribuição observada no decorrer da pesquisa foi de que o papel do 

professor tutor não é mais o de um simples repassador de informações, mas sim, um agente 

organizador, dinamizador e orientador da construção do conhecimento do aluno e até da sua 

auto-aprendizagem, tornando assim sua importância potencializada e sua responsabilidade 

social aumentada, atendendo assim ao objetivo principal da presente pesquisa , que era o de 

demonstrar a importância da participação dos tutores a distância no processo de ensino-

aprendizagem 
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Os dados citados ao longo do presente estudo vão de encontro a premissa de que em 

uma sociedade onde a globalização encontra-se em constante transformação e modificação, 

nunca foi tão intensa a busca pela harmonia junto a tecnologia, e diante dessa busca, destaca-se 

como papel do tutor em engajar, motivar, inspirar e apoiar seus alunos no difícil processo de 

desenvolver, avaliar e refinar sua compreensão.  

Os principais resultados encontrados foram de que o tutor tem como papel principal 

facilitar a capacitação do aluno em investigar, processar, assimilar, interpretar, e refletir sobre 

as informações que recebe, para assim desenvolver sua autonomia, através da utilização de 

ferramentas tecnológicas como recursos facilitadores da construção do conhecimento. 

O restante do artigo está organizado da seguinte maneira: na seção 2 são detalhados os 

materiais e métodos utilizados para a realização do estudo proposto; na seção 3 apresentam-se 

alguns conceitos básicos, bem como a discussão de trabalhos relacionados e os resultados 

encontrados após a realização do estudo e na sessão 4 encontram-se as considerações finais 

obtidas no presente estudo. 

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo tem por objetivo realizar uma análise bibliográfica acerca da 

importância da participação dos tutores a distância no processo de ensino-aprendizagem. Para 

tal, quanto a tipologia o estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e exploratória, 

pois tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais 

explícito ou a construção de hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado, ou análise de exemplos que estimulem a compreensão. Esse método é 

utilizado normalmente em pesquisas bibliográficas e estudos de caso (GIL, 2010). 

Para Gibbs (2009), as pesquisas qualitativas são essencialmente significativas e 

mostram grande diversidade. Incluem qualquer forma de comunicação humana – escrita, 

auditiva ou visual, por comportamento, simbolismos ou artefatos culturais, que incluem: 

entrevistas individuais ou grupos focais online, observação participantes etnográfica, e-mail, 

páginas na internet, gravações de vídeos, podcast, documentos e arquivos virtuais, diários e 

blogs, conversas em chat, textos produzidos em wiki, fotografias/imagens. 

A técnica de coleta de dados utilizada foi a revisão bibliográfica, que ocorreu no período 
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de novembro a dezembro de 2017, a qual foi realizada a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 

bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 

Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 

procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 

2002, p. 32). Para Gil (2010, p. 44), os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são 

sobre investigações, sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições 

acerca de um problema. 

Quanto a técnica de análise de dados, foi utilizada a análise de conteúdo que, segundo 

Bardin (2004), é um conjunto de técnicas que visa obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos, a descrição do conteúdo das mensagens, indicadores, quantitativos ou não, que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos ao objeto de estudo. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1- A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

O ensino superior no Brasil, se comparado a outros países latino-americanos, como, por 

exemplo, o da América Espanhola que em 1538 já inauguravam sua primeira universidade, é 

algo relativamente recente. 

Até o ano de 1808 os brasileiros que quisessem cursar o ensino superior tinham que se 

deslocar para Portugal ou para outros países da Europa. Já, com a vinda da Família Real 

portuguesa para o Brasil, em 1808, os cursos superiores foram organizados e alocados em 

estabelecimentos isolados. Nesta época, no Brasil Colônia, foram criados os primeiros cursos 

superiores que eram voltados para a formação profissional prática e não mais teórica.  

Esta educação superior não veio para o Brasil sem nenhuma finalidade, pois, na visão 

de Santos (2003, p. 43) havia interesses políticos e econômicos por parte do rei, bem como uma 

grande preocupação em formar burocratas para o Estado, especialistas na produção de bens 

simbólicos e profissionais liberais. 
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Diante dessa premissa, Masetto (2008) afirma que o ensino superior brasileiro teve 

como fundamento o modelo da educação europeia, mais especificamente na universidade 

francesa, a qual possuía características da escola autárquica, com a supervalorização das 

ciências exatas e tecnológicas e, portanto, a desvalorização da filosofia, da teologia e das 

ciências humanas. Assim, os cursos superiores brasileiros, desde o seu início, buscaram formar 

profissionais para exercer determinada profissão em uma área específica e, com isso, voltavam-

se apenas para disciplinas que estavam ligadas ao exercício da profissão que era a escolhida. 

Na atualidade, para a docência no ensino superior não há um curso específico de 

formação a docentes regulamentados, como em outros níveis. O artigo 66 da Lei de Diretrizes 

e Bases de 1996 (BRASIL, 1996), admite que esses profissionais sejam preparados em cursos 

de pós-graduação, prioritariamente em cursos stricto sensu os quais, porém, não são 

obrigatórios. A Lei deixa lacunas para interpretações confusas, ou ainda pior, que sejam sanadas 

de acordo com os estatutos e regimentos de cada instituição de ensino superior.  

Nessa mesma linha de raciocínio, para Pimenta e Anastasiou (2002), a Lei não concebe 

o processo de formação para a docência no ensino superior com todo o rigor que necessita. 

Saber dialogar com a realidade e os alunos, levá-los à construção consciente da ética, da 

cidadania, das relações político-sociais e afetivas são fundamentais no exercício das atividades 

pedagógicas. Todas juntas em uma única aula, na qual, além de possibilitar o aprendizado sobre 

o rigor característico de cada ciência, o professor possa revelar por meio de suas ações na 

sociedade um profissional competente e múltiplo nas várias relações que necessita desenvolver 

durante sua atuação. 

Assim, entende-se que a docência no ensino superior trata-se da arte de estimular a 

criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo dos alunos, 

formando assim pessoas com habilidades, atitudes e valores específicos nas diferentes áreas do 

conhecimento.  

 

3.2- ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) 

 

O Ensino a Distância surgiu em meados século XIX e, atualmente, é vista como uma 

modalidade nova no que diz respeito ao processo educacional, a qual faz uso de recursos 

tecnológicos avançados, sendo assim, considerada um processo de ensino e aprendizagem 

promissor.  
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O início e a expansão da EAD para o mundo deu-se através de países como França, 

Espanha e Inglaterra, pois, diferentes do Brasil, esses países possuem um sistema educacional 

que não depende e nem é controlado pelo Governo. Com isso, livres da centralização do poder, 

esses países tiveram a possibilidade de inovar e desenvolver estratégias de ensino que pudessem 

atender às necessidades regionais. 

 No Brasil, Moraes e Vieira (2009) destacam que: 

a experiência pioneira de EAD foi com o uso do rádio, com a criação da Fundação da 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, que transmitia programas de literatura, 

radiotelegrafia e telefonia, línguas, entre outros. O Instituto Universal Brasileiro 

(IUB), fundado em 1941, marcou o início dos cursos baseados na mídia impressa. 

Ainda hoje atuando, o IUB é uma empresa privada que oferece Ensino a Distância de 

caráter supletivo, além de vários cursos profissionalizantes. Em 1939, foi criado o 

Instituto Radio Monitor e, logo em seguida, houve as experiências radiofônicas do 

MEB e do Projeto Minerva (MORAES e VIEIRA, 2009, p.15). 

 

Assim, educação a distância passou a ser encarada como uma das formas de ensino-

aprendizagem na qual a mediação se dá pelos suportes tecnológicos digitais e de rede, podendo 

ser apresentada em sistemas de ensino misto (Tori, 2010), ou completamente virtuais, tendo 

como ênfase não mais o ensino dos conteúdos, mas sim o conhecimento construído 

coletivamente por alunos e professores, auxiliado pelas tecnologias. 

A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a mediação 

didáticopedagógica 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. (MEC, 2018).” 

Para Jaeger e Accorssi (2006) a Educação a Distância é uma modalidade de educação 

que vem assumindo, cada vez mais, uma posição de destaque no cenário educacional da 

sociedade contemporânea. Ao mesmo tempo, os recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, 

capazes de facilitar a aprendizagem precisam acompanhar essa transformação. 

Na visão de Alves e Nova (2003), o sentido literal de educação a distância poderia ser 

entendido como qualquer modalidade de transmissão ou mesmo construção de conhecimento, 

onde não há uma presença sincronizada dos atores envolvidos nesse processo e tenha como uma 

das suas mais eficazes tecnologias, a escrita, sendo esta, até hoje, de grande importância, mesmo 

com a evolução constante das Tecnologias da Informação e Comunicação digitais. 

A estrutura da EAD, conforme exposto por Pretti (2002) é uma modalidade de ensino 

mais complexa, às vezes, que um sistema tradicional presencial, visto que exige não só a 

preparação de material didático específico, mas também a integração de vários meios, bem 
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como a presença de especialistas nesta modalidade. O sistema de acompanhamento e avaliação 

do aluno requer, também, um tratamento especial. Isso significa um atendimento de expressiva 

qualidade. 

Atualmente, no Brasil, a educação a distância vem conquistando um importante espaço, 

por isso a necessidade dessa discussão, principalmente no que diz respeito aos aspectos da 

prática pedagógica, à possibilidade de uma aprendizagem de modo autônomo pelo aluno, e à 

ressignificação dos processos de ensino/aprendizagem. 

Diante do exposto, o ensino a distância pode ser entendido como um modelo educativo 

que possibilita aos estudantes desenvolver habilidades para que sejam capazes de formar seus 

próprios conhecimentos, com a liberdade de criar novas formas de aprender e entender, 

apoiados por recursos tecnológicos. No contexto desse modelo educativo, observa-se que, estar 

distante não é estar afastado, mas sim, estar atento e pronto a interagir com o novo, 

estabelecendo outras formas de contato e comunicação.  

 

3.3- A TUTORIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

A tutoria pode ser entendida como o ato de orientação global com a finalidade de 

articular a instrução e o ato educativo. O sistema tutorial compreende, dessa 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, et al, 2007, p. 2). 

Para Geib et al (2007), a tutoria significa “cuidar, proteger, amparar, defender e assistir, 

tendo a atividade tutorial, no âmbito da educação, o sentido de acompanhamento próximo, 

orientação sistemática de grupos de alunos, realizada por pessoas experientes na área de 

formação.” 

O trabalho de tutoria, em suma, é auxiliado pelos professores especialistas e 

coordenadores do curso quanto aos estudos e discussões dos conteúdos abordados nos materiais 

didáticos. Assim, o tutor, segundo Peters (2004), é uma peça imprescindível no processo de 

orientação dos alunos de um curso a distância. É o tutor quem, aos poucos, deve fazer com que 

os alunos percebam o quanto o trabalho colaborativo pode ajudar o processo de ensino e 

aprendizagem.  
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Em relação ao surgimento desse profissional, Preti (apud SILVA, 2008) descreve que a 

figura do tutor no campo acadêmico surgiu ao final do século XV, no interior de universidades 

inglesas como Oxford e Cambridge, que buscaram um sentido no campo jurídico para o tutor: 

função de tutelar, proteger o menor, administrar seus bens até alcançar a maioridade. Assim, a 

função do tutor seria de assessorar grupos de alunos, de modo individualizado, cuidando de seu 

comportamento e de seus estudos, sempre sobre a coordenação do professor titular. 

Já no século XIX, em virtude da eficácia desse modelo de apoio à aprendizagem, o tutor 

passou a ser institucionalizado nas universidades e a fazer parte da composição do quadro 

docente. Esse fato influenciou a concepção implementada nos cursos a distância de diversas 

universidades sobre o trabalho tutorial e a importância do tutor como sujeito facilitador da 

aprendizagem. 

Embora essa metodologia de ensino a distância esteja em evolução constante e 

compreendendo vários níveis de educação no Brasil, o termo “tutoria” e “tutor” são recentes no 

que tange a esfera educacional brasileira em EAD.  

Na visão de Arnaiz (apud SILVA, 2008), o professor-tutor é um profissional de ensino 

que atua como um orientador da aprendizagem, um dinamizador da via socioafetiva, orientador 

pessoal, escolar e profissional dos alunos.  

Nesse tipo de relação estabelecida em EAD, visualiza-se a função do tutor como a de 

um professor orientador, que, segundo Loch (2009), refere-se àquele que desempenha o 

papel de defender, guardar, preservar, sustentar e socorrer. 

Assim, enquanto o professor organiza e transmite os conteúdos a serem pesquisados, o 

tutor, ciente desses conteúdos, concentra-se na orientação do processo de aprendizagem de seus 

alunos.  

Surge então a figura do Tutor na EAD como uma figura educativa; mediador/facilitador 

do processo de ensino aprendizagem e um companheiro diante as dificuldades. Quanto às 

suas competências ele deve apresentar: domínio dos conhecimentos na área do saber, fluência 

tecnológica e comunicativa, além de promover e estimular o estudo autônomo do aluno e 

constantemente o assessorar e aconselhar, compreendendo, de um lado, os objetivos propostos 

no trajeto do curso e, de outro, as necessidades dos alunos e seus respectivos interesses. 
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3.4- A IMPORTÂNCIA DOS TUTORES NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

  

Na atualidade, o processo de ensino aprendizagem a distância não está centralizado 

somente no professor ou no aluno, mas sim, em ambos. Vários atores estão envolvidos neste 

processo, e nele, fazem uso de diversos recursos e meios.  Lopes e Faria (2013, p. 180) 

complementam que: “a EAD exige que o aluno tenha uma postura autônoma, entretanto ele não 

está só, pois conta com uma grande estrutura pedagógica e tecnológica (na maioria dos casos).”  

Para Dantas e Troleis (2013), entende-se que um tutor é aquele que favorece processos 

formativos, coordena e medeia aprendizagem. Portanto, ser tutor é estar interessado em 

promover capacidades humanas do próximo – no caso, o aluno. É, de forma mais ampla, 

conhecer caminhos (previstos nas estratégias inicialmente traçadas) e estar atento a outras 

formas, ditas pelos alunos, de concepção de mundo. 

Já na visão Moran (2011, p. 14): 

 

A construção de conhecimento não necessariamente acontece como fruto do 

autodidatismo, da ação isolada do aprendiz, - ele diante do material de apoio ou de 

uma tela de computador. Para que essa construção ocorra é necessária a interação 

entre o aprendiz e outras pessoas, que o auxiliem no processo de compreender o que 

está sendo realizado, possibilitando, assim, novos conhecimentos. 

 

Assim, além do professor que elabora o material e faz o acompanhamento do curso, 

apresenta-se o professor-tutor com papel essencial para alcançar o êxito na modalidade à 

distância, DE SOUZA (2004, p. 6). 

Cortelazzo (2013) complementa que esses dois tipos de professores ficam distribuídos 

em tutorias, em geral, agrupadas por curso, sendo compostas de duas formas: como central e 

local: 

 

A tutoria local assessora o aluno no polo presencial, tendo as funções de acolher e 

acompanhar esse aluno, esclarecendo suas dúvidas, orientando suas atividades 

supervisionando a elaboração de seus trabalhos, controlando sua participação e 

avaliando sua aprendizagem. A tutoria central é formada por uma equipe de 

professores e um coordenador, tendo a função de apresentar as diretrizes gerais e de 

elaborar um programa de capacitação, acompanhamento e orientação dos tutores 

locais, supervisionando constantemente sua atuação nos polos de apoio presencial e 

orientando os alunos pela tutoria on-line. (CORTELAZZO, 2013, p. 153) 

 

Diante do exposto, observa-se que cada uma das tutoriais tem suas funções específicas, 
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porém elas são interrelacionadas. A interação entre alunos, professores e tutores pode resultar 

em excelentes experiências educacionais tanto para os alunos quanto para o corpo docente 

(CORTELAZZO, 2013, p. 153). 

Ainda na esfera de professores-tutores existem duas subdivisões segundo MILL 

(2007,p. 7): 

Tutores virtuais, 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.  

Tutores presenciais ou locais, 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. 

 

De maneira geral, o tutor, sendo parte integrante e ativa do processo educacional, deve 

ser visto como um orientador, ou seja, alguém que sinaliza as possibilidades, as quais ele 

também está envolvido colocando-se como um dos exemplos das contradições e da capacidade 

de superação. Sendo o educador um testemunho vivo de que se pode evoluir sempre, tornando-

se mais humano, mostrando que vale a pena viver (MORAN, 2007, p. 74). 

Com base no exposto, a atuação do tutor baseia-se em ter, além de capacidades pessoais 

e técnicas, consciência sobre a modalidade em que atua. Além disso, é necessário saber utilizar 

de forma competente as tecnologias de informação e comunicação, que, certamente, 

contribuem para desenvolver competências dos alunos e para gerar interatividade e 

colaboratividade entre o grupo, bem como, através da motivação o tutor irá influenciar em uma 

aprendizagem com qualidade, no aprimoramento e melhoria da interação entre tutor e aluno. 

 

 

3.5- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Conforme já mencionado, o tutor EAD é o professor que ensina os alunos através de 

uma tutoria a distância. Ele nada mais é do que o profissional que tira dúvidas direciona 

conteúdos, corrige provas e exercícios e, muitas vezes, também produz o conteúdo pedagógico. 

Não é novidade que o conhecimento e a prática pedagógica são considerados a estrutura 

didática da EAD, sendo esta uma unidade que envolve as relações entre professores, entre 

professores e alunos e entre alunos. Tendo como objetivo a autoaprendizagem do aluno 

(CORTELAZZO, 2013, p. 147).  
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Assim, percebe-se que a função educativa do tutor vai além das orientações didático-

pedagógicas e de seu envolvimento com os conteúdos disciplinares, ou seja, esse profissional 

utiliza-se de sua capacidade de liderança, envolvendo-se, por vezes, com atividades de 

aconselhamento, pautadas numa conduta ética de flexibilidade, de atenção e comprometimento 

e como o objetivo desenvolver e potencializar capacidades e habilidades básicas de alunos. 

Corroborando com essa linha de pensamento, Moran (2007, p. 80 e 83) destaca que essas 

competências unidas ao conhecimento prévio transfiguram-se em um mediador confiável, que 

passa segurança aos alunos. 

Portanto, é fundamental que os profissionais que atuam como tutores conheçam o real 

significado dos termos cooperatividade e a autonomia dos sujeitos, pois, através dessas 

competências é que irão proporcionar aos alunos a obtenção de um crescimento intelectual 

prático, estimulando também sua autonomia, propriedade particular no ensino online, tendo 

também, um papel decisivo no processo de encorajar seus alunos a tomarem decisões pautadas 

em vista dos seus desempenhos. 

Diante do exposto, verifica-se que o tutor EAD atua como um mediador em cursos 

online. Ele assume um papel de extrema relevância e importância no processo de aprendizagem 

dos alunos, visto que o mesmo atua como intérprete de cursos, estando sempre ao lado do aluno 

na tutoria a distância, seja tirando dúvidas das mais variadas possíveis, estimulando, engajando, 

motivando e ao mesmo tempos participando ativamente da avaliação de aprendizagem de cada 

aluno em especial, além de identificar suas dificuldades e obstáculos e trabalhar de forma 

assertiva e eficiente em cima disso. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Após a análise bibliográfica realizada no presente estudo, destaca-se que a importância 

da participação dos tutores a distância no processo de ensino-aprendizagem é fundamental para 

o desenvolvimento dos alunos, pois, através desta, garantem que haja uma relação 

personalizada e contínua com cada um deles em específico, fazendo assim com que o progresso 

pessoal e profissional aliados a novos fatores e possibilidades comunicacionais possam 

promover a mudança de horizontes e a formação adequada dos alunos. 

Consoante a isso, Santiello (2015) destaca que na modalidade de ensino a distancia, o 

tutor por vezes assume o papel de professor tendo assim sua função como fundamental no 
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processo de ensino. O professor-tutor assume uma nova postura diante dos alunos, tornando-se 

um facilitador e gerenciador do processo de ensino-aprendizagem, e não agindo como se fosse 

o detentor exclusivo do conhecimento.  

O presente estudo teve como limitações a diversificada opinião de especialistas e 

estudiosos as quais, em um âmbito geral, promoveram ou denegriram a imagem do tutor, o que 

acabou mascarando a real conjuntura do mesmo, propiciando vieses e distorções e deixando em 

evidência a opinião própria sobre o contexto atual.  

Diante desse contexto, a presente pesquisa deixa como possibilidade de posteriores 

estudos a verificação e análise da evolução da procura pelos cursos EAD, podendo adotar como 

objetivo a exploração do surgimento de cursos dessa modalidade. 

A importância da participação dos tutores a distância no processo de ensino-

aprendizagem é evidente frente ao avanço de novas tecnologias, o que influencia de forma 

efetiva nas condições de execução da prática pedagógica e nas relações de trabalho, uma vez 

que se busca a inovação e a construção cooperativa do conhecimento. 

Assim, entende-se que ao tutor docente cabe esclarecer, orientar, discutir, realinhar ou 

colimar visões ainda em formação, monitorando as ações de seu grupo de controle trazendo 

fluidez ao diálogo, facilitando o uso de ferramentas de trabalho, métodos e meios de 

produtividade intelectual e cognitiva, deixando a postura passiva de ouvinte e tornando-se um 

construtor de espaços e conhecimentos coletivos e colaboracionais. 
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