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RESUMO 
 
O desenvolvimento das tecnologias de 
informação e da comunicação proporcionou o 
fortalecimento da educação a distância a partir do 
uso de inúmeros recursos disponibilizados pela 
Internet. Nesse cenário, a figura tradicional do 
professor presencial cede espaço ao professor-
tutor. Desse modo, o principal objetivo do 
presente trabalho é verificar qual é o papel do 
tutor frente ao processo ensino-aprendizagem. É 
importante ressaltar que a EaD representa para o 
mundo contemporâneo uma importante 
ferramenta de democratização do conhecimento, 
possibilitando que o aluno independente do 
espaço onde esteja e do tempo que disponha 
para se formar, possa ter acesso ao estudo. 
Nesse contexto, o tutor exerce o papel 
fundamental de mediador do processo de 
construção do conhecimento do educando, 
efetivado a partir do uso das tecnologias. A 
metodologia utilizada para elaboração deste 
estudo será a pesquisa bibliográfica. Como 
fundamentação teórica, faremos uso das 
contribuições de estudiosos como Vygotsky, 
Paulo Freire, Almeida e Corrêa. 
 
PALAVRAS CHAVE: educação a distância. 
Tutor. Processo ensino aprendizagem. 

ABSTRACT  
 
The development of information and 
communication technologies provided the 
strengthening of the distance education from 
several resources available on internet. In this 
scenario, the traditional figure of the regular 
teacher gives way for the tutor-teacher. Therefore, 
the main objective of the present work is to verify 
what role the tutor has in the teaching-learning 
process. It is important to highlight that Distance 
Education represents to the contemporary world 
an essential tool of knowledge democracy, it 
allows that the student, regardless of the space 
where he/she is or the time he/she has to train, be 
able to access to the study. In this context, the 
tutor exerts a fundamental role of mediator in the 
process of knowledge construction of the student, 
carried out from the use of technologies. The 
methodology required to the elaboration of the 
present study will be the bibliographical review. As 
theoretical foundations, it will be used the 
contributions of theorists like Vygotsky, Paulo 
Freire, Almeida and Corrêa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento das tecnologias de informação e da comunicação proporcionou o 

fortalecimento da educação a distância a partir do uso de inúmeros recursos disponibilizados pela Internet. 

O conceito de Educação a Distância no Brasil é definido oficialmente no Decreto nº 5.622 de 19 de 

dezembro de 2005 (BRASIL, 2005):  

 

Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza- -se a Educação a Distância como modalidade 
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre 
com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, Associação Brasileira de 
Educação a Distância 86 RBAAD – Educação a distância: conceitos e história no Brasil e no mundo 
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 
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Nesse cenário, a figura tradicional do professor presencial cede espaço ao professor-tutor, 

responsável pelo acompanhamento do aluno no ambiente virtual. Desse modo, o principal objetivo do 

presente trabalho é discutir qual é o papel do tutor frente ao processo de ensino e da aprendizagem, 

considerando os seguintes questionamentos: Quais funções são assumidas pelo tutor? Qual a importância 

do tutor para a EaD? Quais recursos e instrumentos podem enriquecer o processo de ensino e da 

aprendizagem? 

Vale destacar que a educação apresenta basicamente duas modalidades: presencial e a distância. 

A educação presencial é largamente utilizada nos mais diversos cursos, nos quais professores e alunos 

interagem no ambiente da sala de aula. A modalidade a distância, por sua vez, utiliza a tecnologia na 

construção do processo de ensino e da aprendizagem e a interação entre professor e alunos que podem 

estar distantes tanto fisicamente quanto temporalmente. Vale ressaltar que a EaD foi regulamentada pelo 

Decreto - Lei nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, do Ministério da Educação, regulamentando o Art. 80 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Para o mundo contemporâneo, a EaD representa uma importante ferramenta de democratização 

do conhecimento, pois possibilita que o aluno tenha acesso ao estudo, independente do espaço onde esteja 

e do tempo que disponha. Nesse contexto, o tutor exerce um importante papel de mediador no processo de 

construção do conhecimento do educando, efetivado a partir do uso das tecnologias. 

Para o desenvolvimento deste trabalho utilizaremos como fundamentação teórica as contribuições 

de estudiosos como Vygotsky, Paulo Freire, Almeida e Corrêa. A metodologia utilizada será a pesquisa 

bibliográfica, que segundo Cervo, Bervian e Da Silva (2007), constitui-se como procedimento básico para os 

estudos monográficos, pelos quais se busca maior domínio sobre determinado tema.  

 

2. O PAPEL DO TUTOR 

 

Antes de discutirmos as especificidades do papel do tutor é importante ressaltar que, assim como 

o professor da modalidade presencial, o tutor precisa ser um mediador do conhecimento, concepção que se 

coaduna com as ideias de Vygotsky (1998) que embora tenha focado questões mais relacionadas à 

aprendizagem da criança podem ser também perfeitamente relacionadas ao processo de ensino e da 

aprendizagem de adultos. Segundo o estudioso russo, o professor é aquele que está sempre em seu 

trabalho pedagógico criando Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZDP's), isto é, atuando como elemento 

de intervenção, de ajuda. Sendo assim, da mesma maneira que na educação presencial, o tutor é aquele 

que, inserido no processo educacional, precisa constantemente estabelecer relações dialógicas para 

fortalecer a construção do conhecimento que se concretiza a partir de uma postura ativa tanto do professor-

tutor quanto do aluno. 

Desse modo, à medida que se ensina, também se aprende. Nessa perspectiva, professor e 

estudante aprendem conjuntamente a partir de um ambiente democrático em que todos podem expressar 

suas opiniões. Paulo Freire enfatiza que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção”. (1996, p.52). Sendo assim, o tutor não pode se 

configurar como um mero transmissor de informação, uma vez que é no estabelecimento da interação, do 



 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde da Faculdade Regional Jaguaribana, p. 52-7, nº 1, ago/2016 

52 

debate e da reflexão que o conhecimento é construindo seja no ambiente tradicional da sala de aula, seja 

no ambiente virtual. 

Tendo, pois como base as contribuições de Vygotsky e Paulo Freire, entendemos que o papel do 

tutor, bem como o papel do professor da educação presencial, está centrado na construção da autonomia 

do aluno, independente da modalidade de ensino em que se atua. No entanto, a atuação do professor- tutor 

exige certas especificidades. Conforme Niskier (1999, p. 393), o papel do tutor é: 

 

comentar os trabalhos realizados pelos alunos; corrigir as avaliações dos estudantes; ajudá-los a 
compreender os materiais do curso através das discussões e explicações; responder às questões 
sobre a instituição; ajudar os alunos a planejarem seus trabalhos; organizar círculos de estudo; 
fornecer informações por telefone, fac-símile e e-mail; supervisionar trabalhos práticos e projetos; 
atualizar informações sobre o progresso dos estudantes; fornecer feedback aos coordenadores sobre 
os materiais dos cursos e as dificuldades dos estudantes; e servir de intermediário entre a instituição e 
os alunos. 

 

Já de acordo com a Resolução n. 26, de 5 de junho de 2009, (BRASIL, 2009, p. 11-12) as 

atribuições do tutor são: 

 

Mediar à comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas; acompanhar as atividades 
discentes, conforme o cronograma do curso; apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das 
atividades  docentes; manter regularidade de acesso ao AVA e dar retorno às solicitações do cursista; 
estabelecer contato permanente com os alunos e mediar às atividades discentes; colaborar com a 
coordenação do curso na avaliação dos estudantes; participar das atividades de capacitação e 
atualização promovidas pela Instituição de Ensino; elaborar relatórios mensais de acompanhamento 
dos alunos e encaminhar à coordenação de tutoria; participar do processo de avaliação da disciplina 
sob orientação do professor responsável; apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas 
atividades presenciais nos pólos, em especial na aplicação de avaliações.  

 

Como podemos notar, tanto o autor, quanto a própria Resolução n. 26 ressaltam principalmente os 

aspectos técnicos da função do tutor que é o ato de mediar. No entanto, é de extrema importância que se 

considere também como papel do tutor o estímulo constante ao desenvolvimento da autonomia do aluno. 

Vale destacar que autonomia é entendida aqui como destaca Almeida (2002, p.78); “um aprendizado 

construído junto com a colaboração, a liberdade responsável, o respeito mútuo, a tolerância e a ética”. 

Nesse sentido, os cursos a distância exigem que o aluno, enquanto sujeito autônomo, organize uma rotina 

de estudo eficaz que viabilize tempo suficiente para a participação ativa e responsável nas diversas 

atividades solicitadas pelo curso do qual faz parte. 

É válido salientar que a palavra Tutor, bastante utilizada na Antiguidade, tem sua origem da língua 

latina que significa “tutore, guarda defensor, protetor”. Desse modo, é fundamental que o aluno sinta que 

embora esteja inserido em um ambiente virtual de aprendizagem, ele não está sozinho e que pode contar 

com o seu “defensor”, ou seja, seu tutor, para esclarecer dúvidas e indicar novos caminhos de pesquisas. 

Outrossim, é também papel do tutor incentivar o aluno a não desistir do curso diante dos obstáculos, uma 

vez que o alto índice de evasão
1
 ainda se configura como um grande desafio da Educação a Distância.  

Segundo Dias e Silva (2005, p. 171-2), o educador precisa agir como um “provocador de 

experiências que abrem as possibilidades para a produção/construção dos saberes através de uma 

progressiva consciência de que ser humano é ‘ser inacabado’, é o estar em permanente ‘estado de busca’ 

[...]”.  

                                                           
1 Informação disponível no site da Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED. 

http://www.abed.org.br/censoead2014/CensoEAD2014_portugues.pdf 

http://www.abed.org.br/censoead2014/CensoEAD2014_portugues.pdf
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Dessa maneira, além de desenvolver um trabalho técnico e de motivação, o tutor deve, sobretudo, 

desenvolver um trabalho pedagógico que vise o alcance do crescimento intelectual e humano do educando 

de forma responsável e comprometida com a aprendizagem de qualidade. 

 

3. RECURSOS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS NA EaD 

 

Tutores e alunos ao atuarem em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) constroem 

diferentes formas de aprendizagem cooperativa e colaborativa, a partir do uso pedagógico da tecnologia. 

Assim, com o crescente desenvolvimento das tecnologias no mundo moderno, muitas são as ferramentas 

disponíveis à Educação a Distância. No entanto, a tecnologia por si só não garante o alcance de uma 

educação de qualidade, pois a aquisição do conhecimento se efetiva com o uso eficiente dos recursos 

tecnológicos aliado a uma prática docente fundamentada na mediação do conhecimento e na construção da 

autonomia do aluno.  

Conforme Corrêa (2007), os ambientes virtuais são síncronas que estão conectados a vários 

ambientes junto com outros e assíncronas interagem no mesmo sistema mais em tempo e momentos 

diversos dos outros. Assim, o AVA muitas são as ferramentas interativas utilizadas, compreendidas aqui 

como recursos facilitadores do processo de ensino e da aprendizagem que instigam a interação e a ajuda 

mútua entre os participantes de um curso a distância.  

Correa (2014), em Introdução à Educação a Distância e AVEA, trata sobre as diferentes 

ferramentas utilizadas na EaD. Entre as principais ferramentas assíncronas, podemos citar as seguintes: 1) 

E-mail– Permite a troca de mensagens e o compartilhamento de informações e de diferentes arquivos; 2) 

Fóruns- Existem vários tipos de fóruns, tais como fórum de dúvidas, de apresentação, de discussão, de 

notícias, entre outros. O fórum de dúvidas é o local onde o aluno pode lançar seus questionamentos sobre 

os conteúdos estudados. O fórum de apresentação funciona como meio de integração entre os participantes 

do curso, possibilitando que cada participante se apresente no ambiente virtual. O fórum de discussão é 

uma ferramenta que viabiliza o debate colaborativo sobre determinado. O fórum de notícias serve para a 

postagem de informações e avisos do curso. 

Já entre as principais ferramentas síncronas, podemos citar: 1) Chat-local virtual de bate-papo que 

possibilita a interação entre alunos e professores por meio de mensagem em tempo real; 2) 

Videoconferências- Assemelham-se a uma aula presencial por meio da qual o professor pode dialogar com 

alunos de diferentes lugares, com recurso visual e sonoro. 

Outro recurso bastante utilizado nos ambientes virtuais é o portfólio, por meio do qual, 

normalmente os alunos são avaliados. Trata-se de um conjunto de atividades postadas pelos alunos de 

acordo com o que é solicitado no curso. É extremamente importante que o aluno receba do tutor um 

feedback das atividades enviadas, para que também funcione como um instrumento de autoavaliação que 

possibilite ao aluno perceber quais são os pontos de atenção em sua aprendizagem. 

Vale salientar que além dessas ferramentas já comumente utilizadas nos ambientes virtuais de 

aprendizagem, o professor-tutor pode fazer uso das redes sociais, ambientes virtuais cujo principal objetivo 

é proporcionar a interação de pessoas, a partir da criação de perfis de usuário, troca de mensagens, 

compartilhamento de fotos, texto e vídeos, além do diálogo por meio de grupos temáticos. 
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O Facebook, por exemplo, pode ser utilizado como forma de intensificar o diálogo entre os 

estudantes e a reflexão de temas diversos. Segundo Silva e Cogo (2007), essas tecnologias estão 

transformando a maneira de ensinar e aprender, oferecendo maior versatilidade, interatividade, flexibilidade 

de tempo e de espaço no processo educacional. 

É muito comum o aluno da EaD se sentir isolado. Tal sentimento muitas vezes o leva a desistir do 

curso. Nessa perspectiva, as redes sociais se configuram como um instrumento pedagógico que pode ser 

utilizado para envolver o aluno, acolhendo-o de forma a torná-los mais próximos uns dos outros e mesmo 

do tutor. A criação de grupos fechados pode ser uma boa estratégia de compartilhamento de informação e 

de diálogo, tornando-se um recurso que agregado ao AVA pode facilitar a aprendizagem e a aproximação 

entre os participantes. 

A utilização do youtube, site de compartilhamento de vídeos dos mais diversos assuntos, também 

pode representar uma ferramenta pedagógica de grande relevância para o aluno da EaD, uma vez que 

pode contribuir com  a sistematização de conteúdos e com a motivação dos alunos. Sobre o uso do vídeo, 

Moran (1993, p. 02), explica: 

 

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. Linguagens que interagem 
superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí a sua força. Nos atingem por todos os 
sentidos e de todas as maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades 
(no imaginário), em outros tempos e espaços. O vídeo combina a comunicação sensorial-cinestésica 
com a audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa pelo 
sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o racional. 

 

Assim, a utilização de vídeos no ambiente virtual de aprendizagem se caracteriza como uma 

ferramenta importante para enriquecimento do conteúdo e para a motivação e a sensibilização do aluno, por 

se tratar de um recurso de fácil acesso que comporta uma grande variedade de temas. 

Pelo que foi aqui brevemente exposto, é relevante salientar que para a aprendizagem ser 

alcançada é necessário que tutor e aluno dominem muito bem todas as ferramentas disponíveis no AVA de 

modo que possam utilizar tais instrumentos verdadeiramente como meios facilitadores da aquisição da 

aprendizagem. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação no mundo moderno tem sofrido uma série de transformações em função da 

integração dos recursos tecnológicos na sala de aula, sobretudo no que se refere à Educação a Distância.  

Numa perspectiva didática, nota-se que o contexto da EaD exige uma nova postura do docente e 

do aluno. Além disso, a relação entre tutor e aluno não deve ser marcada pela imposição ou pelo 

autoritarismo, mas sim pela troca de conhecimento a partir de atividades colaborativas de aprendizagem. 

O professor na EaD, comumente chamado de professor-tutor ou apenas tutor, precisa dominar 

não só o conteúdo do curso mas também a tecnologia. Os alunos, por sua vez, necessitam desenvolver sua 

autonomia e sua capacidade de organização para obter melhores resultados de aprendizagem. 

Desse modo, entendemos que a figura do professor-tutor é fundamental para o processo de 

ensino e da aprendizagem, não apenas como aquele que mediará o conhecimento, mas também enquanto 
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docente que motiva o aluno a desenvolver a pratica do estudo e da pesquisa, assim como o uso pedagógico 

das ferramentas tecnológicas.  

Embora sejam muitas as possibilidades tecnológicas, a máquina ainda não é capaz de substituir a 

figura do professor-tutor enquanto aquele que facilitar a efetivação do processo de desenvolvimento do 

saber, uma vez que é no diálogo e na reflexão que a informação se transforma em conhecimentos 

significativos para o ser humano. Destarte, assim como o professor da modalidade presencial, o tutor 

precisa acreditar no sucesso do aluno, de modo a oportunizá-lo uma aprendizagem verdadeiramente de 

qualidade.  
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