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O PAPEL DO TUTOR NA EAD: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A 

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

 
 

Jose carlos neves dos santos¹ 

 

 

RESUMO - A constante mudança dos métodos de ensino no século 21, ampliam a necessidade de formação 

em áreas pedagógicas específicas, segue nesse mesmo envolvimento a gestão do conhecimento mediante 

ao novo contexto social denominado como Sociedade da Informação e Comunicação. Esse estudo buscou 

entender a transição da educação superior convencional para o Campo Virtual, quais seus impactos e 

contribuição social, enfatizando qual a funcionalidade da tutoria na educação à distância e quais os aspectos 

que diferenciam o papel do professor-aluno e do tutor-aluno. Foram observadas as técnicas utilizadas pelo 

professor-tutor do ensino superior e suas posições frente ao contexto da formação à distância. Enveredando-

se para a observação das práticas pedagógicas e analisado o conhecimento construído, refletindo e 

apoiando-se em referenciais teóricos que conformam com a formação da tutoria através de MUNHOZ 

(2015), as tecnologias aplicadas na educação em contexto virtual em alusão as ideias de MORAN (2015), 

as concepções pedagógicas e caminhos da pesquisas citadas por PRODANOV (2013), a formação do tutor 

através dos estudos de CASTILLO ARREDONDO Et al. (2012), nas concepções do ensino e aprendizagem 

de SAVIANI (2005), citando didática e práticas de ensino por LIBÂNIO (2004), a dinâmica dos saberes 

em sua origem histórica no pensamento de FREIRE (2011). 

 

PALAVRA-CHAVE: Aprendizagem. Conhecimento. Ensino. Gestão. Tutoria.  

 

 

ABSTRACT - The constant change of teaching methods in the 21st century, amplify the need for training 

in specific pedagogical areas, and in this same involvement the management of knowledge through the new 

social context known as the Information and Communication Society. This study sought to understand the 

transition from conventional higher education to the Virtual Field, its impacts and social contribution, 

emphasizing the functionality of distance education tutoring and which aspects differentiate the role of 

teacher-student and tutor-student. The techniques used by the teacher-tutor of higher education and their 

positions regarding the context of distance learning were observed. By focusing on the observation of 

pedagogical practices and analyzing the knowledge constructed, reflecting and relying on theoretical 

references that conform to the formation of mentoring through MUNHOZ (2015), the applied technologies 

in education in virtual context in allusion to the ideas of MORAN (2015), the pedagogical conceptions and 

paths of research cited by PRODANOV (2013), the formation of the tutor through the studies of 

CASTILLO ARREDONDO Et al. (2005), in teaching and learning conceptions of SAVIANI (2005), citing 

didactics and teaching practices by LIBÂNIO (2004), the dynamics of knowledge in its historical origin in 

FREIRE's thinking (2011). 

 

KEYWORD: Learning. Knowledge. Teaching. Management. Mentoring. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com uma sociedade cada vez mais detentora do conhecimento, ensinar requer 

uma formação multidisciplinar capaz de acompanhar a rapidez das mudanças na transição 

dos métodos de ensino, expondo uma demanda totalmente contraria aos métodos 

convencionais.  

            A formação especializada de profissionais no contexto educativo, torna-se uma 

necessidade no que se diz respeito as novas formas específicas de ensino. Assim gerenciar 

competências para profissionais educativos requer conhecimentos pedagógicos 

adquiridos posterior a gradação. Defende então o ponto de vista de que é preciso esmiuçar 

as necessidades da nova demanda de ensino. Veiga, Et al., (2010) compreende nesse 

processo que o termo "formação” se insere como elemento do desenvolvimento 

profissional e de crescimento dos docentes em seu trabalho pedagógico e em sua 

trajetória, integrando as dimensões pessoais, profissionais e sociais na constituição de sua 

identidade como professor autônomo, reflexivo, crítico e solidário (VEIGA, et al., 2010, 

p. 16). Nesse sentido, ao analisar o processo de desenvolvimento do profissional de 

docente do ensino superior, conclui-se que essa formação requer o despertar de suas 

habilidades e o domínio das ações formativas das novas tendências de ensino. 

            A formação continuada, progride para construção da docência, melhorando a 

educação a benefício da comunidade, respondendo a solução de problemas provenientes 

da reorganização do processo de aprendizagem, tanto no presencial quanto na modalidade 

semipresencial e à distância. De fato, Maissiat (2017) argumenta essa nova conformidade 

na continuidade formativa, e aqui cabe salientar a formação do profissional de docência 

do nível superior. É um equívoco atribuir toda a responsabilidade da fragmentação do 

conhecimento à organização curricular uma vez que o professor tem muitas 

possibilidades de se (re)inventar em sala de aula. Para tal, é preciso que profissionais 

reaprendam consigo, bem como dê espaço ao trabalho em equipe, no qual cada um pode 

contribuir com suas especialidades, decorrentes de determinadas competências e 

inteligências, visando à construção de competências e inteligências coletivas. 

(MAISSIAT, 2017, p.34). Mesmos profissionais que dominam uma certa área de ensino 

precisam melhorar suas práticas, para acompanhar o avanço tecnológico da informação. 

Partindo desse contexto educativo, vejamos:  
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            As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), são partes inseparáveis 

do contexto atual do processo educativo e está intrinsecamente condicionada formação 

profissional especializada. Tanto nos aspectos educativo quanto pedagógico, as TIC 

revolucionam o modelo convencional proporcionando o educando ampliar seus 

conhecimentos além da sala de aula, usando de espaços de discussão: sincrônicos no 

momento em que o professor se faz presente no mesmo instante em que o aluno e; 

assincrônicos, quando o aluno realiza suas tarefas sem auxílio do professor em tempo 

real. 

            As TIC proporcionam criação e inovação na gestão do conhecimento, apoiando a 

formação docente e contribuindo com a aprendizagem, cada parte envolvida no processo 

educativo assume o papel de conduzir suas atividades gerenciando o ciclo de ensino, 

dessa forma as necessidades do educando são atendidas na formação a distância, sendo 

monitorada o desempenho e qualidade da absorção do conhecimento.  

            As possibilidades de formação à distância, só foi possível com o surgimento das 

novas tecnologias, foram criados aplicativos, ferramentas que cominou numa 

comunicação mais rápida e eficiente. O professor-tutor, municiou-se da ferramenta 

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment), permitindo assim 

uma melhor comunicação com os alunos, por sua vez os alunos puderam contemplar seu 

aprendizado através do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), que uma adaptação 

do LMS (Learning Management System) em inglês.  

 

2 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 

            Os métodos aplicados nesta pesquisa foram desenvolvidos no munícipio de 

Guanambi, Bahia, sendo observado 20 professores e tutores, em uma determinada 

universidade, com os objetivos de compreende o desenvolvimento educacional mediante 

o uso das novas tecnologias de ensino, evidenciando o ensino superior e o papel do tutor 

na modalidade EaD, buscou-se descobrir também quais as contribuições de inclusão 

social para a comunidade. As concepções constituem-se da aplicabilidade da pesquisa de 

forma exploratórias, embasadas em um conglomerado bibliográfica, disponíveis na 

biblioteca do IFbahiano, Biblioteca virtual da Unip, artigos e documentos da internet. Os 

estudos bibliográficos convergiram na ação de um levantamento de campo (survey), 

empregados através de questionário, observação e formulário. Para enriquecimento das 
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metodologias, buscou-se a participação em palestras e cursos de extensões foram 

complementos adotados para conclusão desse estudo. 

 

3 ENSINO SUPERIOR E A AÇÃO DA TUTORIA 

 

O tutor na educação à distância, é um profissional preparado para atender o 

aluno nas suas necessidades de aprendizagem, suas habilidades tendem a desenvolver 

competências nas dimensões cognitivas e pedagógica do nível superior entre professor-

aluno, fazendo parte do processo de mediação. O papel do tutor torna-se um 

incentivador da pesquisa, e vivencia a prática do ensino.  

              No ensino superior as pedagogias definidas e a formação profissional do 

professor - tutor, devem contribuir na construção do conhecimento. Só recentemente os 

professores universitários começaram a se conscientizar de que a docência como pesquisa 

é o exercício de qualquer profissão, exige capacitação própria e específica. O exercício 

docente no ensino superior exige competências, que não se restringem a ter um diploma 

de bacharel, ou mesmo de mestre ou doutor, ou, ainda, apenas o exercício de uma 

profissão. Exige isso tudo, além de outras competências próprias (MASETTO, 2013, p. 

10). Esse é o papel para o profissional de docência do nível superior, despertar o 

pensamento crítico, incentivando e praticando a pesquisa.  

 

Não podemos falar de tutoria e de tudo o que ela significa sem fazer uma 

referência à figura pedagógica do professor-Tutor. Ele é o maior responsável 

por abastecer de conteúdo a tutoria e por realizar as atuações estabelecidas no 

plano da ação tutorial. O perfil profissional do professor-tutor é definido, por 

um lado, pelas funções que deve assumir e pelas qualidades pessoais que 

devem possuir e, por outro, pela formação em pedagogia, orientação 

educacional, didática, psicologia evolutiva etc. que deve receber para reunir as 

condições necessárias para o adequado desempenho das funções que a 

legislação educacional lhe atribui. (CASTILLO ARREDONDO, 2017, p. 34). 

             

            Destacamos que a tônica atual se desloca dos ambientes centrados nos professores 

para a criação de ambientes centrados nos alunos. Em ambientes configurados dessa 

maneira, o professor sente a necessidade de adotar um posicionamento diferenciado. O 

docente assume o papel de mediador, cuja tarefa é incentivar o aluno a adotar uma série 

de ideias pedagógicas diferenciadas. (MUNHOZ, 2014, p. 16). Para Munhoz (2014) essas 
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são propostas que orientam o aluno a desenvolver o aprender pelo aprendizado, o 

aprender pelo erro, o aprender fazendo e o aprender pela pesquisa. Esse conjunto de 

medidas traz consigo a expectativa de ser capaz de potencializar consideravelmente a 

aprendizagem do aluno. 

           O professor-tutor, no exercício da docência acadêmica é coadjuvante no sentido 

de propiciar variadas formas e métodos para que o aluno obtenha êxodo na construção do 

seu conhecimento. O graduado partindo desse contexto deve buscar as pedagogias 

necessárias e específicas para uma boa comunicação com o público que deseja seguir.  

 

4 AS TIC NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: POSSIBILIDADES E DIVERSIDADES 

 

            As TIC na educação superior, pressupõe um desafio que é formar profissionais 

dinâmicos, inovadores e criativos, para Moran Et al., (2015) a educação é um processo 

de toda sociedade - não só da escola - que afeta todas as pessoas, o tempo todo, em 

qualquer situação pessoal, social, profissional, e de todas as formas possíveis. Ao 

evidenciar essa a modernidade na educação ele enfatiza que toda a sociedade educa 

quando transmite ideias, valores e conhecimento. Família, escola, meios de comunicação, 

amigos igrejas, empresas, internet, todos educam e, ao mesmo tempo são educados, isto 

é, dos aprendem mutualmente, sofrem influencias, adaptam-se a novas situações.  

            As influências das mídias no processo educativo são de fato contínuas e umas das 

principais fontes de informação e aprendizado na sociedade da informação, apesar de não 

ser aceita como um todo, é inevitável o seu uso. Com a tecnologia da comunicação, 

diversas formas de aprendizagem tornaram-se possível.  

 

A sociedade está caminhando para ser uma sociedade que aprende de novas 

maneiras, por novos caminhos, com novos participantes (atores), de forma 

contínua. As cidades se tornaram cidades educadoras, integrando todas as 

competências e serviços presenciais e digitais. A educação escolar precisa, 

cada vez mais, ajudar a todos a aprender de forma mais integral, humana, 

afetiva e ética, integrando o individual e o social, os diversos ritmos, métodos, 

tecnologias, para construir cidadãos plenos em todas as dimensões (MORAN, 

2013, p.11).  
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            Para essas novas formas de aprendizagem, sugere-se que os profissionais de 

docência no ensino superior sejam capazes de entender a importância da leitura e de sua 

auto formação, Veiga et al., (2010) propõe caminhos para essa auto formação, ele 

exemplifica que, durante muito tempo as instituições de ensino superior pouco se 

preocupava com a formação pedagógica de seus professores, acreditando que uma boa 

formação em pesquisa seria suficiente para a carreira universitária. Em outras palavras, a 

distinção da dimensão pedagógica da matéria ou a capacidade de fazer o que hoje 

conhecemos como "transposição didática" não contam quase nada nas promoções aos 

graus superiores da universidade (VEIGA; VIANA; et al., 2010, p.76).  

 

            Freire (2011) em uma abordagem mais ampla, retrata que não podíamos 

compreender, numa sociedade dinamicamente em fase de transição, uma educação que 

levasse o homem a posição quietista em vez daquela que o levasse à procura da verdade 

em comum, “ só podíamos compreender uma educação que fizesse do homem um ser 

cada vez mais consciente de sua transitividade, que deve ser usada, tanto quanto possível, 

criticamente ou com acento cada vez mais de racionalidade (FREIRE, 2011, p.119). Esses 

fundamentos metodológicos, denota uma obrigatoriedade na atuação do professor, em 

evidencia nesse caso o professor universitário. Numa perspectiva mais crítica, 

colaborativa e significativa. Nesse contexto o professor-tutor no ensino superior surge 

com um novo método de aprender e de orientar o aluno, tendo em vista que essa 

transformação parte também do saber tecnológico desse professor-tutor. As TIC propões 

o uso de ferramentas, software e aplicativos que serão manipulados tanto pelo professor-

tutor, quanto, pelos alunos.    

 

Figura 01 – Modelo de Ensino à Distância 

 

 

 

 

                                              Fonte: Próprio, construído através dos dados da pesquisa 
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            A orientação é um direito do aluno e, por isso, requer uma adequada preparação 

específica, evitando-se, assim, que seja deixada para a boa vontade de alguns professores, 

para a improvisação ou a atuação isolada de algum franco-atirador. E também não pode 

ser simplesmente decretada. Nesse sentido, aceita-se como fato e tem prevalecido por um 

longo tempo que " todo professor, pelo fato de sê-lo, é tutor", e dá-se por certo que está 

preparando para exercer essa função.  (CASTILLO ARREDONDO, 2013, p. 106). Sendo 

assim o professor-tutor, tanto na modalidade de ensino à distância, quanto, no ensino 

presencial, gerenciam as informações, buscando os melhores caminhos a serem 

percorridos pelos alunos, durante o processo de aprendizagem. 

 

5 ANÁLISE DO ESTUDO EM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR E TUTORIA  

 

            As informações compiladas nesse estudo, colaborou para uma visão dinamizada 

no contexto das novas tendências de ensino e aprendizado, propiciando entender de 

maneira mais clara a evolução do ensino superior na modalidade de ensino à distância 

(EaD), priorizou-se compreender como a nova geração professores, tutores, 

sistematizados pela informação, enxergam essas novas tecnologias de ensino e como 

diferenciam a postura de mediação entre professor-aluno, e o gerenciamento da 

informação entre tutor-aluno.  

            Usando como fundamento as teorias de Castillo Arredodo (2012),  o professor-

tutor é o maior responsável por abastecer de conteúdo a tutoria e por realizar a atuação 

estabelecidas no plano da ação tutorial, o que complementa o pensamento de Rocha 

(2013), quando ele afirma que devemos ter muito cuidado na escolha da metodologia de 

ensino porque ela pode levar a uma aprendizagem com resultados contrário aos objetivos, 

simplesmente por que não se ousaram as mediações tecnológicas adequadas a cada caso.  

            O que considera nesse estudo é como o professor-tutor compreende sua função, 

qual a imagem é visualizada por cada um envolvido na pesquisa. Ao formar o gráfico de 

nível de compreensão do papel do tutor, obteve-se o seguinte resultado: 10% dos 

entrevistados compreendem o papel do tutor como gerenciador do conhecimento; 65% 

compreendem o papel do tutor como professor mediador; 25% Compreendem o papel do 

tutor como suporte ao professor mediador. 
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Gráfico 01 - Nível de Compreensão da Função do Tutor 

 

 

 

. 

             

 

Fonte: Próprio, construído através dos dados da pesquisa 

 

            Constata-se que os envolvidos na pesquisa enxergam o tutor como professor 

mediador e não como gerenciador da informação. Observando uma parte da amostra, 

constatou-se que muitos desses tutores não sabem organizar o tempo para o estudo e a 

pesquisa, mediante a carga de trabalho excessiva. Usando dos mesmos métodos utilizados 

na primeira investigação que cominou o gráfico acima e enveredando-se nas afirmativas 

de Prondonov (2013), observou-se que “e a partir de interrogações formuladas em relação 

a pontos ou fatos que permanecem obscuros e necessitam de explicações plausíveis e 

respostas que venham a elucidá-las”.  

            Os fatos observados nessa investigação, buscaram responder se dos 100% dos 

participantes da pesquisa compreendem ou não a importância da vivência pedagógica 

para profissionais de docência no ensino superior. Desses, 80% compreendem que a 

especificação pedagógica é necessária para o profissional da docência no ensino superior, 

20% compreendem que apenas a graduação e o conhecimento profissional são necessário 

para o exercício da docência no ensino superior 
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  Gráfico 02 – Nível de Compreensão da Necessidade de Especialização do Profissional Docente no Ensino Superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio, construído através dos dados da pesquisa 

           

            Para colaborar com o entendimento desse estudo utilizamos o pensamento de 

Castanho, Et al., (2013) que entende como necessário a substituição do método de 

formação conteudista, formando assim profissionais comprometidos com a pesquisa. 

 

A abordagem conteudista passa a ser questionada, e em seu lugar o capital 

passa a defender o desenvolvimento de competências, para o que deve 

propiciar formação flexível e continuada de modo a atender às demandas de 

um mercado em permanente movimento, em substituição à formação 

conteudista, especializada e pouco dinâmica para um mercado relativamente 

estável. Assim a formação profissional passa a exigir capacidade para lidar 

com a incerteza, com a novidade e para tomar decisões rápidas em situações 

inesperadas (CASTANHO Et al., 2013, p.18) 

 

            A formação continuada é abordada como a melhor maneira de formar o professor, 

constata-se através dos dados obtidos no estudo que a maiorias dos professorem têm 

noção dessa importância de forma professores criativos dinâmicos e comprometidos com 

a pesquisa como fonte de obtenção de crescimento. Essa construção do conhecimento 

tende a ser mais necessária de empenho e colaboração na formação do professor-tutor, 

sabendo que as tecnologias estão em avançado crescimento, não sendo possível engessar 

o processo de ensino. Observando as informações nesse artigo, é possível compreender 

como o profissional de docência no ensino superior necessita destruir as barreiras que 

impedem a promoção do conhecimento. 

 

 



  

10 
 

6 FORMAÇÃO METODOLÓGICA E SUAS TEORIAS 

        

            A comunicação tornou-se impactante para o indivíduo moderno com o avanço das 

tecnologias da informação. Com esse ritmo frenético de informações fragmentada, o 

objetivo de aprender torna-se distante do que se almeja, quando, o que se aprende chega 

ao interlocutor em forma de “retalho”. Para Freire, necessitávamos de uma educação para 

decisão, para a responsabilidade social e política. Sua proposta é uma mudança por meio 

da deliberação coletiva, evitando a involução do pensamento emocional e menos crítico. 

 

Parecia-nos, desse modo, que, das mais enfáticas preocupações de uma 

educação par o desenvolvimento é para a democracia, entre nós, haveria de ser 

a que oferecesse ao educando instrumentos com que resistisse aos poderes do 

“desenraizamento” de que a civilização industrial a que nos filiamos, está 

amplamente armada. Mesmo que armada igualmente esteja ela de meios com 

os quais vem crescentemente ampliando as condições de existência do homem. 

Uma educação que possibilita ao homem a discussão de suas problemáticas. 

de sua inserção, nesta problemática. Que os advertisse dos perigos de seu 

tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem de lutar, em 

vez de ser levado e arrastados à perdição do seu próprio “eu”, submetidos as 

prescrições alheias. Educação que os colocasse em diálogo constante com o 

outro. Que o predispusesse a constante revisões. À análise crítica de seus 

“achados”. A uma certa rebeldia, no sentido mais humano da expressão. Que 

identifique com métodos e processos científicos. (FREIRE, 2011, p.118) 

 

            A educação quando conteudista, prende o educando a uma condição de 

irresponsabilidade social, contrário a isso, o que Freire (2011) propunha é uma 

perspectiva educativa, voltada ao autoquestionamento de sua própria existência. Nesse 

sentido também na formação do professor deve palpar esse questionamento, e emprega-

la na sua transformação profissional docente, para então transmiti-las aos educandos. 

Libâneo (2013) conscientiza que a formação docente não pode fugir a realidade do aluno, 

sendo essas, regras elementares para alcançar o objetivo do ensino e aprendizado.  

            A ideia tradicional de currículo também induz à perspectiva de que o profissional 

é formado na universidade e deve sair pronto, com todas as competências necessárias para 

o mundo do trabalho. Essa perspectiva nos fez, por muito tempo, discutir currículos com 

base na configuração dos perfis desejáveis para as profissões (MASSETO Et al., 2013, p. 

31). Ambos os posicionamentos concordam que a formação do docente deve seguir além 
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da graduação, a sociedade evolui e com esse feito os métodos de ensinos não funcionam 

de forma adequada a nova  

  

O professor precisa saber avaliar a pertinência dos objetivos e conteúdos 

propostos pelo sistema escolar oficial, verificando em qual medida atendem 

exigências de democratização política e social; deve, também, saber 

compatibilizar os conteúdos com necessidades, aspirações, expectativas da 

clientela escolar, bem como torná-los exequíveis face as condições 

socioculturais e de aprendizagem dos alunos. Quanto mais o professor se 

percebe como agente de uma prática profissional inserida no contexto mais 

amplo da prática social, mais capaz ele será de fazer correspondência entre os 

conteúdos que ensinam a relevância social, frente às exigências de 

transformação da sociedade presente e diante das tarefas que cabe ao aluno 

desempenha no âmbito social, profissional, político e Cultural (LIBÂNEO, 

2013, p. 133) 

 

            Esses objetivos devem seguir em mesma linha no ensino superior, esse 

profissional docente necessita compreender os métodos que atendam melhor sua 

clientela, Saviane (2011) propõe um estudo coletivo para identificar os problemas na 

formação docente. Ora, levando em conta essa tendência, cabe indagar se não estaria na 

hora de se pensar também em “Grupo de ensino” como um mecanismo para se alterar a 

estrutura e a forma de condução dos processos formativos. Tais grupos de ensino, à 

semelhança daqueles de pesquisas, reuniram os professores com experiênci e interessados 

em determinadas modalidades de ensino, independentemente do Departamneto, Instituto 

ou Faculdade ou mesmo Universidade a que eles pertencem, propondo e desenvolvendo 

projetos de ensino que vissem responder aos problemas formativos próprios de cada uma 

dessas modalidades (SAVIANI, 2011, p.253). A formação docente requer didática 

transformadora no ambiente em que se insere, as formas e metodologias de ensinos devem 

adaptar-se aos questionamentos sociais, tendo em vista sua importância no 

desenvolvimento social.  

 

7 CONCLUSÃO 

 

            A pesquisa e a investigação contribuem para o crescimento social com base nisso 

buscou-se analisar a forte tendência da evolução do ensino, compreendendo os novos 
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personagens que surgem no auxílio do ensino e aprendizado. Com a modernização do 

ensino compreendemos que há uma transição da educação superior convencional e ao 

mesmo tempo, preocupa-se com a necessidade de especialização do profissional docente. 

Os professores estão se especializando para atender a demanda mediante a presenças das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), para exercer o papel do tutor na 

modalidade EaD, que se estende a mediação e ao gerenciamento da informação. 

            O novo personagem, o professor-tutor contribui com essas tendências exercendo 

a tutoria na educação à distância. Observou-se que no contexto da formação à distância 

as técnicas do professor-tutor estão se formalizando e cada vez mais as concepções 

pedagógicas, a didática, e a preocupação com uma educação formando cidadão para 

sociedade, estão condicionadas no processo de formação do profissional de docência do 

ensino superior. Nesse sentido uma formação multidisciplinar é adotada para atender as 

necessidades da nova demanda de ensino partindo de uma formação continuada. 
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