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RESUMO

A Educação tem passado por grandes transformações e a Educação a Distância
(EAD) está contribuindo de forma efetiva neste processo de inovação educacional. O
professor de detentor do saber passa a ser mediador, facilitador e incentivador da
aprendizagem, e o aluno o protagonista da construção de sua aprendizagem. No
Ensino Superior, a EAD torna-se a modalidade pela qual muitos indivíduos têm a
oportunidade de uma formação acadêmico-profissional em que a aprendizagem
acontece entre pessoas e instituições geograficamente distantes, não se limitando a
espaços escolares, o que é um facilitador, mas que pode se tornar um entrave se as
duas formas de interação (síncrona e assíncrona) com os estudantes não forem
exploradas de maneira adequada. Esta pesquisa apresenta a contribuição do Design
de interação a fim de refletir sobre as necessidades dos estudantes em relação ao
ambiente virtual e a função do professor-tutor, pressupondo a humanização no
atendimento na tutoria, propiciando condições para que o ensino aprendizagem
aconteça de maneira prazeroso e real. Nesse movimento pedagógico, o professortutor está presente, participa e interage por meio do ambiente virtual de aprendizagem.
O objetivo desta pesquisa é investigar o impacto do acompanhamento e do feedback
do professor-tutor para o desenvolvimento e continuação dos estudos dos alunos
estudantes que fazem a opção por um curso a distância no Ensino Superior. A
metodologia utilizada no trabalho está dividida em pesquisa bibliográfica e de campo.
Os dados analisados mostraram que a tutoria em EAD bem desenvolvida auxilia na
adaptação do estudante, que sai do lugar de passividade para a proatividade,
tornando-se cada vez mais autônomo e sujeito de sua aprendizagem.

Palavras-chave: Educação a Distância; Design de Interação; Tutoria; Tecnologias.
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ABSTRACT

Education has undergone major changes and Distance Education (EAD) is effectively
contributing to this process of educational innovation. The teacher from the knowledge
holder becomes a mediator, facilitator, and encourager of learning, and the student the
protagonist of the construction of his learning. In Higher Education, EAD becomes the
modality by which many individuals have the opportunity for academic-professional
training in which learning takes place between people and geographically distant
institutions, not limited to school spaces, which is a facilitator, but which can become
an obstacle if the two forms of interaction (synchronous and asynchronous) with
students are not explored properly. This research presents the contribution of
Interaction Design in order to reflect on the needs of students in relation to the virtual
environment and the role of the teacher-tutor, assuming the humanization of care in
tutoring, providing conditions for teaching and learning to happen in a pleasant way.
it's real. In this pedagogical movement, the teacher-tutor is present, participates, and
interacts through the virtual learning environment. The objective of this research is to
investigate the impact of tutoring and feedback from the teacher-tutor for the
development and continuation of the studies of students who opt for a distance course
in Higher Education. The methodology used in the work is divided into bibliographic
and field research. The analyzed data showed that tutoring in well-developed distance
education helps in the adaptation of the student, who moves from passivity to
proactivity, becoming increasingly autonomous and subject to their learning.

Keywords: Distance Education; Design; Mentoring; Technologies.
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1 INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, com o advento das tecnologias e a facilidade e
velocidade do acesso, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ocupam o
espaço da sala de aula e proporcionam aos profissionais da educação uma
perspectiva inovadora em relação ao processo de ensino-aprendizagem.
Os desafios enfrentados na educação em relação às TIC são inúmeros, desde
a falta de capacitação e o medo no manejo do computador. Frente a esta situação, a
educação fica deficitária em aspectos essenciais, como o incentivo à pesquisa e a
autonomia por parte dos estudantes.
O contexto desta pesquisa proporciona um estudo sistemático da função do
professor-tutor na modalidade da Educação a Distância (EAD) e, sob este enfoque,
busca-se a contribuição do Design de Interação (DI) para refletir sobre o
desenvolvimento das ações pertinentes ao professor-tutor.
Neste sentido, a pesquisa se justifica ao apontar e descrever como o professortutor, mesmo que institivamente, pode apropriar-se das teorias do DI para melhorar a
qualidade da interação com os estudantes.
Sou professora do Ensino Superior nas modalidades presencial e EAD em
curso de formação de professores e, durante as aulas, questionava-me como motivar
os estudantes, futuros professores, a encontrarem o encanto pela profissão. Nesta
perspectiva, pesquisava métodos e materiais que pudessem mudar o olhar dos
estudantes de maneira a se apropriarem de métodos considerados “tradicionais” e
darem a eles um novo enfoque, atualizando-os de forma a inovar no processo de
ensino e aprendizagem.
Busquei um curso de graduação a Distância para poder vivenciar a modalidade
de educação a distância (EAD) e ter a experiência de um estudante nesse contexto,
o que, à época, mostrou-me dois grandes desafios: dominar a tecnologia e aprender
a rotina de estudos que a EAD exige. Comecei a utilizar as novas tecnologias de
comunicação e interação como forma de incentivar também os alunos a se
apropriarem dessas ferramentas como possibilidade de inovação.
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Em 2010, fui contratada como professora-tutora em uma Instituição de Ensino
Superior na área de formação de professores. A partir do início desta caminhada na
Educação a Distância, a pesquisa na área de atuação aconteceu de forma instintiva e
intuitiva. Pelas observações dos estudantes nos encontros presenciais e,
posteriormente, nas disciplinas sob minha responsabilidade na tutoria on-line,
percebia as mudanças significativas no entendimento dessa modalidade de ensino.
Nesse sentido, em princípio, os primeiros desafios enfrentados relacionavamse à falta de credibilidade da EAD. Em nosso país, ainda será necessário trabalhar
muito para se desmistificar a pouca valorização dos profissionais que cursam uma
faculdade a distância. Ao mesmo tempo, há de se reconhecer o valor das instituições
credenciadas para a modalidade e o reconhecimento dos profissionais que atuam na
EAD.
A busca pelo Mestrado sempre foi um mote presente em minha caminhada
profissional, com o objetivo de pesquisar inicialmente a formação de professores no
ensino presencial. Refletindo sobre a EAD e o trabalho do professor nessa modalidade
de ensino como organizador da aprendizagem, continuei minha busca por uma
Instituição que acolhesse as novas tecnologias como um diferencial e sempre tendo
como objetivo o olhar para a EAD.
Ao pesquisar na internet, encontrei o Mestrado Profissional em Design,
Tecnologia e Inovação do Centro Universitário Teresa D’Ávila. Após a leitura das
ementas e programa do curso, encontrei um viés não mais de formação de
professores, mas a possibilidade de direcionar o foco de pesquisa sobre a função do
professor-tutor como o indivíduo por trás da máquina que realiza e organiza as
situações de aprendizagem vivenciadas por estudantes na EAD.
O profissional que trabalha com a EAD deve estar aberto a mudanças
significativas em sua vida profissional, pois seu trabalho muda no conjunto de ações
a serem realizadas, podendo mudar de uma instituição para outra ou na própria
instituição, a depender da turma a ser acompanhada ou do estudante que necessita
de sua atenção.
Na EAD, o ensino se difere do modelo presencial no formato de sua
organização e, por conta desta diferença, o professor-tutor exerce múltiplas funções,
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uma vez que o ensino na modalidade EAD é mediado pelas TIC. Isto posto, torna-se
relevante ressaltar algumas nomenclaturas que definem o professor-tutor em
diferentes instituições:

•

Professor conteudista;

•

Professor pesquisador;

•

Tutor;

•

Tecnólogo educacional (designer ou pedagogo especialista em novas
tecnologias);

•

Professor recurso;

•

Monitor;

Tradicionalmente, a educação sempre foi centrada na figura do professor,
detentor do saber, e os alunos, recebedores desse saber sem questionamentos. No
entanto, um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem começou a ser
incorporado ao dia a dia da educação, auxiliado pela inserção de novas Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC), o que coloca os estudantes como protagonistas
da sua aprendizagem. Essa transformação passou a proporcionar uma maneira mais
dinâmica para o aprender. Com atividades sendo construídas de forma colaborativa,
por meio de discussão e troca de ideias, o que motiva o aluno a desenvolver sua
autonomia para os estudos.
Ao direcionar a pesquisa ao trabalho de tutoria na EAD e à rede de
comunicação realizada pelos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem,
buscou-se amparo em Manuel (2005), que contribui significativamente descrevendo
sobre “as transformações no mundo na Sociedade em rede”, assim como o fazem
outros pesquisadores, como Moore e Kearsley (2007) e Belloni (2006).
Nesta pesquisa, tratar-se-á da função do professor-tutor on-line, uma das
figuras centrais nessas transformações, pensando neste como o profissional que está
na “linha de frente” da EAD.
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Tomando como respaldo os estudos sobre as teorias do Design de Interação,
tornou-se possível pesquisar a atuação do professor-tutor frente aos desafios da EAD
pensando nele como um profissional do design de interação, uma vez que este é
utilizado principalmente em estratégias de design (ACTIONLABS, 2017):

•

Está relacionado com o(s) objetivo(s) de um usuário e, por sua vez, quais

interações são necessárias para atingir objetivos pré-determinados;
•

Dependendo da empresa, do produto ou do serviço, os designers de

interação precisam conduzir pesquisas com usuários;
•

Eles buscam descobrir quais são as metas, necessidades ou intenções

para, em seguida, montar uma estratégia que contemple tudo isso.

Nesta pesquisa, os estudantes são considerados os usuários, para quem a
pesquisadora, a partir da identificação de metas, necessidades ou intenções dos
usuários, poderá planejar e montar uma estratégia que auxilie todos a melhor
aproveitar os recursos da EAD para o desenvolvimento do processo de ensino e
aprendizagem. O Design de Interação aplicado à criação ou a melhorias em um
produto reflete seu valor absoluto.
Aliado a essa formação, o design de interação (PREECE, ROGERS, SHARP,
2005), inserido nesta pesquisa, relaciona-se com a EAD para investigar a relação dos
estudantes com a atividade de tutoria, contribuindo para a reflexão acerca da
interação e da colaboração entre professor-tutor e alunos que influenciam no
desempenho de ambos.
Pesquisas, a exemplo de Neves (2009), Mattar (2012), Gontijo (2015) e Litto e
Mattar (2017), têm demonstrado que a interação do professor-tutor com os estudantes
deve propiciar segurança em termos de adaptação e permanência em cursos EAD,
de modo a qualificar e valorizar a atividade humana por trás do computador, por meio
da qualidade no atendimento e no feedback aos alunos.
A interação por meio de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) tem trazido
discussões para o entendimento de como esse processo acontece. Estudos de

12
Centro Universitário Teresa D’Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação – Mestrado Profissional

autores como Belloni (2006) sobre as mudanças que a função do professor vem
sofrendo na Educação tornaram-se fundamentais. A partir desta investigação da
literatura, abordar-se-á o contexto das tecnologias de aprendizagem e o Design de
Interação.
A troca de interação e aprendizagens entre os pares (professor-tutor e
estudantes) oportuniza a aquisição de conhecimentos fazendo muito sentido para os
estudantes, pois, à medida que planejam os estudos, resolvem problemas e
organizam suas tarefas e melhoram significativamente suas capacidades cognitivas.
Para Mattar (2007, p. 16), há “três gerações de EAD: behaviorismocognitivismo, socioconstrutivismo e conectivismo e elas coexistem”. As reflexões de
Mattar (2007) estão de acordo com teorias educacionais, o que reforça a ideia de que
a forma de aprender está diretamente ligada à atualização dos processos de
compartilhamento de conhecimento, que devem, por sua vez, aterem-se às várias
formas de compreensão, inerentes a cada indivíduo, e ao emprego de conceitos.
Neste contexto, podem contribuir positivamente, possibilitando, na medida do
possível, uma humanização diante das tecnologias.
As perguntas que movem esta pesquisa são: Investigar – 1. Como a tutoria
impacta no desenvolvimento e na continuação dos estudos para os estudantes que
fazem a opção por um curso a distância? Analisar – 2. Qual o sentido de haver o
professor-tutor enquanto mediador, organizador e orientador da aprendizagem no
entendimento dos estudantes? E os objetivos se apresentam, conforme a seguir:

1.1 Objetivos

Pesquisar como o usuário/estudante do produto/modalidade EAD se relaciona
com o professor-tutor no processo de ensino e aprendizagem no ambiente virtual de
aprendizagem-AVA.
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1.1.1 Objetivo Geral

Esta pesquisa busca, de forma geral, contribuir para uma compreensão mais
adequada sobre a postura a ser adotada pelo professor-tutor no que concerne a EAD,
entendendo-o como organizador das interações no processo pedagógico colaborativo
que utiliza estratégias diversificadas para atentar aos alunos. Cabe a ele ser ético e
demostrar domínio das ferramentas de trabalho de sua tutoria, pois os saberes estão
sempre em construção.

1.1.2 Objetivo específico

O objetivo específico deste trabalho é, portanto, investigar a interação do
professor-tutor em cursos de ensino superior na modalidade EAD e analisar de que
maneira o acolhimento individualizado influencia na interação do professor-tutor com
os estudantes.
Trata-se de uma visão humanista, que, segundo Freire (2004, p.74), mostra o
diálogo como condição essencial para a formação da consciência crítica e é
construído na relação entre sujeitos, sendo que o professor-tutor tem a
função/obrigação de mediar, organizar e orientar o estudante/aprendiz, por meio do
aperfeiçoamento e atualização de suas práticas pedagógicas, a fim de valorizar a
experiência e autogestão do aluno como agente do seu processo de aprendizagem.
Para fundamentar o trabalho, foram pesquisados autores como os já citados e
outros que discorrem sobre a educação na modalidade EAD, a inserção das
tecnologias na educação, as novas funções do professor e o Design de Interação de
modo a aplicar as teorias do Design de Interação para melhorar a qualidade do
feedback enviado ao estudante na tutoria on-line.
Nesse contexto, a metodologia se caracteriza pela pesquisa bibliográfica e,
posteriormente, pela utilização de uma pesquisa de campo, com a aplicação de um
questionário e técnicas de métodos científicos estruturados para que se possam
alcançar os objetivos do trabalho.
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1.2 Organização da Dissertação

Esta dissertação está dividida em cinco partes. Na primeira, há a introdução, a
qual apresenta o tema pesquisado, o problema a ser investigado, os objetivos geral e
específico, a delimitação da pesquisa, a relevância do estudo, com a importância da
temática, e a organização do trabalho.
Na segunda parte, desenvolve-se o capítulo da Fundamentação Teórica, em
que é definido o marco teórico, com a apresentação dos conceitos relativos à
Educação na modalidade a distância e a relação existente entre eles.
A terceira parte traz os Procedimentos Metodológicos, na qual são detalhadas
as etapas da elaboração e aplicação da pesquisa, a descrição do método com o tipo
de pesquisa, contexto de pesquisa, tipos de dados a serem considerados e o
procedimento de análise e interpretação dos dados coletados.
Na sequência, a quarta parte traz a Análise de Dados, em que são
apresentados e discutidos os resultados da pesquisa. Posteriormente, apresentam-se
as Considerações Finais, seguidas das referências e anexos utilizados para a
realização da dissertação.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo contempla o estudo da educação a distância no mundo e sua
chegada ao Brasil, seu desenvolvimento ao longo da história e como a Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) colaborou para a expansão da modalidade de
ensino no país, possibilitando o acesso aos mais diversos seguimentos da sociedade.
Abordar-se-á também o uso das TIC, a tutoria, a função do professor-tutor, a
importância do feedback, bem como o Design de interação e a importância da
interação/interatividade para o sucesso da modalidade de ensino a distância.

2.1 Educação na modalidade a Distância

A Educação a Distância teve seu início em meados do século XVII e vem se
desenvolvendo na História da educação mundial e se estabilizando como uma
modalidade de ensino de destaque atualmente. Por isso, faz-se relevante conhecer
sua história, métodos e metodologias implantadas.
Segundo Barros (2003, p. 2), a História da Educação a Distância começou a
ser registrada em meados de 1728, na Gazeta de Boston, EUA, com o anúncio de
aulas por correspondência ministradas por Caleb Philips. Em 1873, criou-se a primeira
escola de estudo em casa, a Society to Encourage Studies at Home, por Ana Eliot
Ticknor (MOORE e KEARSLEY, 2007, p.27).
Observa-se que todo o desenvolvimento da educação a distância nessa época
era realizado por correspondência, utilizada pela primeira vez em cursos superiores
pelo Chautauqua College of Liberal Arts, em 1883, sendo autorizado pelo Estado de
Nova York a conceder grau de bacharel por correspondência (MOORE e KEARSLEY,
2007, p. 26).
O uso da tecnologia postal proporcionou oportunidades à população adulta e,
em 1892, o então presidente da Universidade de Chicago, William Rainey Harpe, criou
o primeiro programa formal de educação a distância no mundo. A abrangência dessa
iniciativa beneficiou indivíduos que não teriam acesso à educação formal,
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principalmente as mulheres, que tiveram um papel importante no desenvolvimento da
EAD.
Nos anos seguintes, houve uma tímida iniciativa de várias universidades em
oferecer cursos preparatórios voltados para concursos públicos a distância, sendo a
comunicação a grande dificuldade, pois o envio do material era encaminhado via
correio, o que demandava um tempo excessivo entre o envio e o retorno do material
para estudo. Posteriormente, algumas tentativas foram realizadas via rádio.
A partir da Segunda Guerra Mundial, com a introdução dos meios de
comunicação em massa, novos métodos e metodologias foram implantados.
Entretanto, somente após a segunda metade do século XX é que a EAD começou a
aparecer como uma nova modalidade de ensino.
Os primeiros modelos surgiram mais especificamente na Inglaterra (1970), na
Open University. Simultaneamente, em vários países, a EAD começa a ser difundida
de forma a democratizar o acesso à educação, pois já havia nesta época cursos de
pós-graduação e para concursos sendo oferecidos.
Pode-se, então, estabelecer uma cronologia dessa modalidade de ensino no
mundo, a qual vem paulatinamente investindo de maneira acelerada para o
treinamento de pessoal na área financeira e demais áreas do setor de serviços, o que
significa maior produtividade e redução de custos na ponta (NUNES, 1992).
Segundo Moore e Kearsley (2007, p.9),
Um sistema de educação a distância é formado por todos os processos
componentes que operam quando ocorre o ensino e o aprendizado à
distância. Ele inclui aprendizado, ensino, comunicação, criação,
gerenciamento. [...] considere como é complexo o subsistema composto por
dez alunos adultos, cada um dos quais interagindo com os demais e com o
conteúdo de um curso.

Conforme citado, o sistema da EAD é complexo, considerando que o ambiente
externo também afeta os processos educativos. Entretanto, a EAD vem se tornando,
rapidamente, um grande fenômeno em todas as partes do mundo, especialmente
neste momento histórico (COVID-19) que exigiu de diversos países no mundo a
adoção de regras de distanciamento e isolamento em que todo um processo
educacional não poderia parar de funcionar.
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A facilidade e as oportunidades oferecidas pela EAD auxiliam pessoas que
estão em lugares muito diversos e/ou precisam ou querem conciliar trabalho, família,
comodidade e economia com a continuidade no seu processo de aprendizagem e
formação acadêmica.
Cabe ressaltar que, no último censo da Associação Brasileira de Educação a
Distância (ABED), o número de matrículas nesta modalidade de ensino aumentou
significativamente, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 – Matrículas na modalidade EAD contabilizadas de 2009 a 2018

Fonte: ABED (2018)

Segundo Censo disponível no site da Associação Brasileira de Educação a
Distância (ABED), pelos números apresentados na Figura 1, pode-se constatar que a
EAD vem oferecendo serviços educativos a quem não teve ou não tem acesso ao
ensino superior por diferentes motivos, seja pela localização geográfica, situação
social, opção pessoal, entre outros, o que a tem tornado sinônimo de democratização
do saber.

2.2 Inserção da Educação a Distância no Brasil

Em franca expansão pelo mundo, a EAD chega ao Brasil em meados do século
XX, sendo que:
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As pesquisas realizadas em diversas fontes mostram que, pouco antes de
1900, já existiam anúncios em jornais de circulação no Rio de Janeiro
oferecendo cursos profissionalizantes por correspondência. Eram cursos de
datilografia ministrados não por estabelecimentos de ensino, mas por
professores particulares (ALVES, 2009, p.09).

Nessa época, o ensino basicamente era por correspondência, utilizando o meio
de transporte mais rápido que era a ferrovia. Somente após 1923, com a fundação da
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, por iniciativa privada, é que o ensino a distância
obteve uma maior visibilidade. Segundo Alves (2009, p. 09), “a principal função da
emissora era possibilitar a educação popular, por meio do então moderno sistema de
difusão em curso no Brasil e no mundo”.
Entretanto, a pressão governamental, em 1936, foi muito forte, não restando
alternativa a não ser doar a emissora para o Ministério da Educação e Saúde. Alguns
programas foram implantados por iniciativa privadas ou da Igreja Católica. Assim,

A Igreja Católica, por meio da Diocese de Natal, no Rio Grande do Norte,
criou, em 1959, algumas escolas radiofônicas, dando origem ao Movimento
de Educação de Base. No sul do país, destaque para a Fundação Padre
Landel de Moura, no Rio Grande do Sul, com cursos via Rádio. (ALVES,
2009, p.09).

No período em que o país passava por momento político complicado devido ao
golpe militar de 1964, implantou-se um severo sistema de censura aos meios de
comunicação e educacionais, como o rádio. Assim, em 1969, a censura imposta pelo
Regime Militar praticamente liquidou a Rádio Educativa Brasileira. A finalização da
EAD via rádio fez com que o Brasil retrocedesse no ranking internacional, pois outros
países implantavam modelos similares, os quais favoreciam principalmente a
educação da classe trabalhadora.
A chegada dos computadores ao Brasil, na década de 1970, consistiu em
imensos equipamentos com preços muito elevados, os quais, com o decorrer do
tempo, foram sendo barateados e popularizados. Hoje, o acesso à Internet e a
possibilidade de aquisição de modelos de equipamentos atualizados criam condições
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para que a população faça uso não só das mídias sociais, mas também para dar
continuidade aos estudos.
A partir dessa época, começaram algumas iniciativas tímidas para que a
educação chegasse aos lugares mais distantes do país. A maior dificuldade neste
caso é o acesso à internet, pois ainda há lugares no país em que o serviço é
inexistente.
A EAD surge para possibilitar àqueles que não têm acesso à educação
presencial por questões de distância, tempo, horário ou que deixaram a escola por
vários outros motivos a chance de retornarem e serem inclusos no sistema
educacional, o que proporcionará novas oportunidades no mundo do trabalho. Assim,
com o avanço das tecnologias, pode-se considerar que esta é a 5ª geração da EAD.

Figura 2 – Cinco gerações da educação a distância
1ª
correspondência
2ª
Transmissão por
rádio e televisão
3ª
Universidades
abertas
4ª
Teleconferência
5ª
Internet/ Web
Fonte: Adaptada de Moore e Kearsley (2007, p.26)

O medo da mudança de paradigmas pode ter sido a causa da demora de
difusão da Educação a distância no Brasil, que percorreu um longo caminho, em
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termos de estruturação e formalização como modalidade de ensino, devido à
resistência dos governantes e de professores.
Somente em 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB, 9394/96), especialmente em seu artigo 80, que a EAD passou a ser
reconhecida como uma nova modalidade de ensino, sendo posteriormente
regulamentada pelo Decreto nº 5.622 de 2005,

Art. 1º. Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a
modalidade educacional que busca superar limitações de espaço e tempo
com a aplicação pedagógica de meios e tecnologias da informação e da
comunicação e que, sem excluir atividades presenciais, organiza-se segundo
metodologia, gestão e avaliação peculiares.

Nesse sentido, a legislação é clara quanto às atividades que devem acontecer
on-line e presencialmente, cabendo a cada instituição estabelecer seu calendário
dentro da metodologia estabelecida pela gestão acadêmica. A regulamentação
abrange níveis de ensino a partir da educação básica de jovens e adultos, chegando
ao mestrado e doutorado. Atualmente, os cursos mais procurados têm sido a
graduação e pós-graduação lato sensu. De acordo com o Decreto nº 5.622 de 2005,
em seu parágrafo único:

Instituições não-educacionais de comprovada excelência e de relevante
produção em pesquisa científica e tecnológica interessadas em ofertar cursos
de especialização, mestrado ou doutorado, a distância, deverão observar ao
disposto neste Decreto, bem como à normatização específica em vigor.

Cursos de Master of Business Administration (MBA) são oferecidos como
semipresenciais, de acordo com as normas das instituições: uma porcentagem online, outra presencial.
Em relação aos cursos Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) divulgou na Portaria 90
de 24 de abril de 2019 a regulamentação para eles, cabendo ressaltar o artigo 6º, que
diz:
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Art. 6º A oferta de disciplinas esparsas a distância não caracteriza, per se, os
cursos como a distância, pois as instituições de ensino podem introduzir, na
organização pedagógica e curricular de seus cursos presenciais
reconhecidos, a oferta de disciplinas que, em parte, utilizem método não
presencial, com base na Lei nº 9.394, de 1.996.

Embora já evidenciado que há um caminho para a existência de cursos stricto
sensu na modalidade EAD, as orientações da Capes alertam sobre a criação do polo.

Parágrafo único. A criação de polo de educação a distância, para curso stricto
sensu, regulada por esta Portaria, de competência da instituição de ensino já
credenciada para a oferta nesta modalidade, fica condicionada a autorização
da Capes através de instrumento específico.

Sobre o corpo docente, a Capes recomenda que sejam professores
permanentes ligados à instituição, sendo que os cursos necessitam passar por
avaliações periódicas, segundo a Legislação vigente, como a Portaria 90 de 24 de
abril de 2019. A duração dos cursos deverá ser a mesma dos cursos presenciais,
contemplando o controle de frequência e de atividades curriculares. Em outras
palavras, todos os itens pertinentes à modalidade devem ser descritos no Projeto
Pedagógico do Curso (PPC), assim como os diplomas e certificados, expedidos por
instituições credenciadas e registrados conforme a legislação em vigor, terão validade
em todo território nacional.
A partir de 2005, houve franca expansão da EAD e as grandes instituições
educacionais iniciaram um processo de implantação de polos de apoio presencial em
várias regiões do Brasil.
A demanda por autorização frente ao Ministério da Educação e Cultura (MEC)
para funcionamento/credenciamento das Instituições na modalidade EAD, propiciou
também o aparecimento de instituições fraudulentas. Diante dos inúmeros casos de
denúncias e fraudes com diplomas e cursos que surgiram, o MEC estabeleceu, em
agosto de 2007, o Referencial Nacional de Qualidade na Educação a Distância
(RNQED), definindo as regras para regulação, supervisão e avaliação da modalidade.
Embora o documento não tenha força de Lei, ele se tornou um norteador para
subsidiar os atos legais do poder público. As orientações contidas no documento
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devem ser indutoras das concepções teórico metodológicas, mas também da
organização dos sistemas de EAD (BRASIL, 2007, p. 2).
Devido às diferenças existentes no âmbito da EAD, dentro do Projeto Político
Pedagógico Institucional (PPI), estabeleceu-se que sejam inseridos aspectos
relevantes para o processo de qualidade, que são: aspectos pedagógicos, recursos
humanos e infraestrutura.

(i) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e
aprendizagem;
(ii) Sistemas de Comunicação;
(iii) Material didático;
(iv) Avaliação;
(v) Equipe multidisciplinar;
(vi) Infraestrutura de apoio;
(vii) Gestão Acadêmico-Administrativa;
(viii) Sustentabilidade financeira. (MEC 2007 p.6)

Os tópicos apresentados como exemplos devem ser descritos no PPI,
interligados e desdobrados em subtópicos. Dessa forma, o MEC estabelece um norte
para que as Instituições que têm cursos a distância possam, em seu PPI, organizar o
currículo, delineando com cuidado os parâmetros que querem estabelecer para seu
curso a distância.
Na medida em que a EAD avança, cabe ao MEC estabelecer novas regras de
atuação. Sendo assim, em 6 de dezembro de 2019, o MEC estabelece, pela Portaria
2117, art.2, a autorização para que as Instituições possam oferecer até o limite de
40% da carga horária dos cursos de graduação presencias na modalidade a distância,
sendo que deve estar explícito no Projeto Pedagógico do Curso o percentual oferecido
a distância e as metodologias a serem utilizadas.

2.3 A Inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na
Educação

Na educação, as TIC chegaram como que uma avalanche nas salas de aulas
e o que se encontrou foram professores despreparados para lidar com as máquinas,
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com medo de perderem espaço. Esses profissionais foram introduzidos a
capacitações que não condiziam com a realidade da sala de aula.
Para a maneira como se faz a educação atualmente, torna-se necessário ter
um olhar cuidadoso voltado às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), pois
são elas que auxiliam o professor nas pesquisas e na interação com os sujeitos na
EAD. Sua inserção na educação propõe o rompimento de barreiras limitantes da sala
de aula, criando uma comunidade interativa, participativa e colaborativa.
Com o uso das TIC, professores e estudantes ampliam a possibilidade de
comunicar-se e trocar experiências, construindo uma nova forma de compartilhar
conhecimento. É importante destacar que, dentro deste contexto, a habilidade de
escrever, ler e interpretar, tanto dos professores quanto dos estudantes, precisa ser
potencializada,

uma vez que,

em

primeira

instância,

surge

uma

cultura

essencialmente oral.
É certo que a comunicação mudou muito no decorrer dos anos, fato é que a
educação não acompanhou de maneira adequada ou com tanta rapidez essa
mudança. Em consequência da facilidade de comunicação, com a inserção e o acesso
às novas tecnologias, os indivíduos passaram a ter maior contato virtual com as
informações e acontecimentos ao redor do mundo, passando o mundo virtual a ser
um contato mais fortalecido com o mundo exterior.
Neste contexto, Litto e Mattar (2017, p. 100) afirmam que

[...] a comunicação assume muitas formas diferentes e utiliza diferentes
canais. Isso significa que é persuasiva em nossas vidas. Mas comunicação é
importante não apenas porque acontece o tempo todo. Em completo
contraste, a comunicação é vitalmente importante em como vivemos nossas
vidas.

No que tange à educação a distância, a comunicação é relevante no sentido de
que ela irá permear todos os aspectos de tempo e espaço dos sujeitos envolvidos,
possibilitando um processo educativo dinâmico, pois professores e estudantes
poderão realizar projetos, reuniões, elaborar textos, discuti-los e refazê-los
virtualmente.
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Para que esse processo educativo aconteça de modo satisfatório, é necessário
que ambos estejam conectados em ambientes virtuais pré-determinados para esse
fim. Esses são denominados de Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, presentes
na maioria dos cursos EAD, sendo que cada instituição de ensino pode escolher o
modelo que irá atender melhor seus estudantes.
Mas, o que é virtual? “(...) do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de
virtus, força potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que existe em potência e não
em ato (...) em termos filosóficos, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual”. (LEVY,
2009, p. 15). No entanto, o conceito atualizado faz referência ao âmbito da Informática
e da tecnologia e a sistemas e formatos digitais.
Há outras definições que são importantes para esta pesquisa. Oliveira (2000,
p. 19), citando Wickens e Baker (1995), retoma cinco características comuns aos
ambientes virtuais:

• Visão tridimensional em perspectiva ou estereoscópica.
• Imagens exibidas dinamicamente (não estáticas, isto é, em movimento).
• Interatividade em laço fechado, ou seja, o usuário é um navegador ativo e a
sua navegação influi diretamente sobre o que ele vê.
• Sistema de imagens ego-referenciadas, isto é, a imagem do ambiente virtual
é exibida do ponto de vista do usuário.
• Interação multimodal.

Como se pode observar, é neste ambiente virtual de aprendizagem (AVA) que
o encontro do professor-tutor com o aluno acontece, sendo esses interligados, mesmo
em lugares distintos, tendo objetivos que se cruzam e se modificam constantemente,
podendo interagir.
Retomando, o Ensino Superior na modalidade a distância apropriou-se das TIC,
pois sem elas a modalidade de ensino não existiria, elas estão em toda parte e sua
influência, quer seja em situações sociais ou para atividades interativas, está sempre
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presente, sendo amplamente utilizadas em contextos educacionais. Na EAD, as TIC
são ferramentas que auxiliam na construção de uma “ponte” entre o estudante e o
professor-tutor.
Vale lembrar que a EAD passa, oficialmente, a ser considerada como uma
modalidade de educação no Brasil a partir do que foi estabelecido na LDBEN/ 9394
de 1996. É entendida como um processo de ensino e aprendizagem que ocorre com
a utilização de tecnologias de informação e comunicação, envolvendo estudantes e
professores. No entender de Silva (2011, p1), essas tecnologias são

[...] métodos para comunicar. (...). A imensa maioria delas se caracteriza por
agilizar, horizontalizar e tornar menos palpável (fisicamente manipulável) o
conteúdo da comunicação, por meio da digitalização e da comunicação em
redes (mediada ou não por computadores) para a captação, transmissão e
distribuição das informações (texto, imagem estática, vídeo e som).

Há duas maneiras para que alunos e professores realizem a interação dos
conteúdos estudados, por meio de atividades síncronas e assíncronas, conforme
Figura 3.

Figura 3 – Atividades Síncronas e Assíncronas
SÍNCRONAS

ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

CHAT

FÓRUM DE DISCUSSÃO

VIDEOCONFERENCIA

QUESTÕES

WEBCONFERÊNCIA

PROJETOS

ENCONTRO EM MUNDOS
VIRTUAIS

PORTFÓLIOS

Fonte: Autora, adaptado de Mattar (2007)
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Síncrona: Qualquer ação de aprendizagem em que a interação acontece
simultaneamente, em tempo real. Pode ocorrer em sala de aula ou distribuída via
aprendizagem por ferramentas ou recursos eletrônicos, ou
Assíncrona: aprendizagem em que a interação entre professores e alunos
ocorre estando eles em lugares e tempos distintos.
Nesse contexto, a atuação do professor e dos estudantes também é modificada
pelo AVA, pois o ambiente e a modalidade de ensino exigem que ambos tenham
autonomia no processo de ensino e aprendizagem, sempre tendo a qualidade como
norteadora da ação de aprendizagem para que esta seja significativa.
Os estudantes passam a ter mais autonomia sobre seus estudos em
consequência de terem um roteiro mais flexível a seguir; as pesquisas na rede mundial
de internet também se mostram como mais um auxílio para o estudante, já que,
enquanto estuda, está conectado a um amplo leque de possibilidades de ampliação
do conhecimento. Esse novo perfil de estudante tem a seu alcance recursos
tecnológicos que tornam o ensino mais atrativo e interessante, trazendo autonomia no
processo de ensino e aprendizagem, ao mesmo tempo em que muda a função do
professor.
Por outro lado, alguns professores vindos do “ensino tradicional” têm uma certa
dificuldade em se adequar ao novo modelo de ensino ou à sua nova função de
mediador do conhecimento, pois, tradicionalmente, sempre estiveram à frente da sala
de aula transmitindo conhecimento a estudantes até então considerados, por vezes,
aprendizes passivos.
Dentro dessa nova perspectiva, há a necessidade da formação continuada e
atualização de seus saberes, pois constantemente o professor é desafiado a assumir
uma postura de mediador, aprendiz, crítico, pesquisador, motivador da aprendizagem
e, por tudo isso, professores e estudantes tornam-se parceiros no processo de ensino
e aprendizagem de conhecimento.
Para o professor oriundo do ensino presencial tradicional, a mudança também
pode acontecer de maneira mais lenta. No entanto, em todos os casos, estando aberto
a aprender, à medida que se apropria das TIC vai ganhando mais autonomia e
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confiança, pois embora não tenha a vivência do manejo da tecnologia, tem a
experiência do conteúdo. Todo professor passa por um processo de reestruturação
da sua profissão acadêmica, pois são desafios enfrentados diariamente no fazer
pedagógico com a inserção das TIC. O professor passa a ser não mais o detentor do
saber, mas um orientador, organizador ou um mediador das ações de aprendizagem
dos estudantes.
Torna-se relevante dizer, ainda, que os processos de aprendizagem estão em
constante modificação com as novas exigências do mercado de trabalho, tanto para
a EAD como para a educação presencial. Nesse sentido, a EAD explora modelos
alternativos que possam dar conta do conteúdo apresentado ao estudante. No AVA,
a estrutura pedagógica existente precisa ser explorada de modo que a aprendizagem
seja significativa.
É preciso ressaltar que, para que o AVA estabeleça uma aprendizagem
significativa, é necessário todo um aporte de profissionais que possam dar qualidade
e segurança ao estudante, seja nos conteúdos pedagógicos propostos, seja na
funcionalidade das ferramentas utilizadas no processo de estudo. Essa equipe deve
contar com os diversos profissionais que darão o suporte necessário para os
professores-tutores e estudantes.
Segundo Anderson e Dron (2011, apud MATTAR, 2012 p.22), correntes
pedagógicas coexistem no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), pois, com a
interação professor-tutor e estudantes através das consultas individuais, a resolução
de problemas em grupo e a interatividade entre eles passam também pelo suporte do
design instrucional, elaborando novos conhecimentos. Diante desse cenário, se faz
necessário explicitar as novas funções do professor na sociedade atual e na educação
a distância.

2.4 Novas funções do professor na educação a distância

A função do professor vem sendo transformada ao longo da história: antes
formador e detentor do saber, sendo o estudante visto como “tabula rasa”, um mero
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expectador passivo diante do professor, sem argumentos ou qualquer possibilidade
de diálogo. Durante muitos anos este modelo de educação permaneceu inalterável.
Com a evolução da humanidade e das reflexões de grandes estudiosos como
Dewey, Piaget, Vygotsky, Bakhtin, entre outros, o professor passou a ser visto como
aquele que auxilia o estudante a se tornar o sujeito que constrói continuamente seu
próprio conhecimento, interagindo com os objetos e o mundo à sua volta.
As competências para exercer a função de professor ganham novas
nomenclaturas dependendo da instituição a qual presta serviço. Nesse sentido, é
possível dizer que a figura do professor passa por uma transformação significativa e
uma quebra de paradigmas em seu fazer pedagógico.
No Brasil, a LDBEN (9394/96) regulamenta o Sistema Federal de Educação e
trata das exigências mínimas para docência no Ensino Superior, além de fazer
referência à preparação pedagógica para os docentes de nível superior. Isso faz com
que as instituições possam ter especialistas, mestres e doutores em seu quadro de
docentes.
Nas Instituições que oferecem a modalidade de educação superior presencial
é comum se aproveitar o quadro docente para atuar também na modalidade de ensino
a distância, muitas vezes sem nenhuma preparação ou formação para a atuação na
EAD. No entanto, na medida em que as demandas sociais e tecnológicas avançam,
um novo desenho da divisão de trabalho deve ser estabelecido para a função do
professor-tutor, conforme aponta o Quadro 1, a seguir:

Quadro 1 – Mudanças no perfil do professor
PROFESSOR PRESENCIAL
Controla e administra as aulas

PROFESSOR–TUTOR ON-LINE

Orientador, guia e estimulador de
aprendizagem
Só se atualiza em sua área especifica Atualização constante, não só de sua
disciplina
Passar do monólogo sábio de sala de Diálogo dinâmico dos laboratórios, nos
aula
ambientes virtuais de aprendizagem
AVAs, e-mails, telefone, etc.
Monopólio do saber
Construção coletiva do conhecimento
através da pesquisa

29
Centro Universitário Teresa D’Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação – Mestrado Profissional

Isolamento individual

Trabalhos em equipes interdisciplinares
e complexas
Autoridade
Parceria
Orienta o estudo e a aprendizagem, Reflete sobre sua prática pedagógica,
ensina a processar a informação e a orienta e participa da pesquisa de seus
aprender
alunos
Fonte: Adaptado de Belloni (2006, p.83)

O Quadro 1 exemplifica a diferença de função do professor na atualidade, de
administrador da sala de aula para organizador e estimulador das aprendizagens,
compreendendo competências generalizadas que podem ou não ocorrer no
desempenho da profissão.
Na EAD, o professor-tutor atua como orientador e organizador, promovendo
diálogo das situações de aprendizagens dentro do AVA, motivando, cobrando e
corrigindo avaliações, sendo o elo entre o estudante e os professores conteudistas,
por exemplo. Ele pode solucionar tanto as questões administrativas, quanto as
pedagógicas. Por definição, a palavra tutor significa “aquele que exerce a tutela” e na
EAD podemos utilizar o termo tutor no âmbito educacional como:

... 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. https://www.edools.com/tutor-ead/

No Brasil, ainda não existe uma legislação trabalhista que assegure esta função
como docente, pois o salário e a carga horária são distintos dos docentes do ensino
presencial.
Professores que passam pelo processo de adequação de sua profissão para
tutoria na EAD, mas que jamais deixam de ser professores, vislumbram um primeiro
olhar de desconfiança em relação às tecnologias ao se apropriarem dos mecanismos
que envolvem as tecnologias e, basicamente, a EAD. Eles se deparam com um
trabalho estimulador, ao mesmo tempo se despem dos preconceitos e, com o mesmo
entusiasmo da sala de aula, podem se envolver no mundo das tecnologias.
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Sabendo dos entraves da falta de legislação, a maioria das instituições públicas
ou privadas faz a contratação de professores inexperientes na função de professortutor, mesmo sendo ele especialista, mestre ou doutor na área em que está sendo
inserido. Como consequência dessas gestões, muitos professores doutores estão
sendo demitidos de seus cargos por terem altos salários e sendo recontratados com
salários inferiores para a EAD. Neves (2009, p. 14) assevera que

Convém esclarecer, que a partir da literatura consultada, praticamente não
existe uma discussão precisa sobre as condições de trabalho na docência na
educação a distância no ensino superior privado. Há predominância no
debate sobre os paradigmas econômicos que influenciam a organização do
trabalho docente, os aspectos relacionados ao ensino aprendizagem nessa
modalidade educativa, as implicações tecnológicas como facilitadoras do
controle do tempo de trabalho e da flexibilização do mesmo.

Sob este aspecto, a economia sempre será a mola mestra que influenciará
qualquer tipo de atividade na EAD. Como a utilização da tecnologia é a base do
trabalho, cria-se o viés de poder estar em uma atividade em home office (algumas
instituições ao atribuir as horas de tutoria estabelecem que o professor-tutor pode
escolher o horário e o local da tutoria) e, com isso, a instituição economiza ao deixar
de manter o funcionário na empresa.
A falta de legislação pertinente ao cargo do professor-tutor faz com que as
instituições estabeleçam diversas nomenclaturas nos diversos setores que atendem
a EAD e traz consigo a precariedade da condição profissional de professores-tutores
e de todos os envolvidos no sistema. Neste sentido, há uma desvalorização crescente
do trabalho docente na tutoria. Diante deste cenário, fica evidente a necessidade
urgente de uma legislação trabalhista que entenda o tutor como professor mediador,
sendo um elo importante no processo de ensino e aprendizagem na EAD.
Relevante, também, se torna tratar sobre o professor-tutor presencial, que atua
no polo de apoio presencial, cargo que está “sumindo” da EAD. Em tempos idos, o
professor-tutor ministrava aulas e orientava nas questões pedagógicas dos
estudantes, mas hoje somente aplica as avaliações presenciais. Em determinadas
instituições não há a presença do professor-tutor presencial.
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Em resumo, a função do professor-tutor on-line cresce nas Instituições e, cada
vez mais, esse cargo começa a ter como prerrogativa profissionais formados na área,
com cursos de pós-graduação em Stricto Sensu, um avanço no processo da EAD.

2.4.1 Conceituando a função do professor-tutor

A definição de tutoria que se tem conhecimento na História se expressa pelo
envolvimento de estudante e professor, o que, no imaginário pedagógico, torna a
tutoria um ponto chave em um sistema de ensino a distância. Maia (1998, apud
LITWIN, 2001, p. 93) define tutor “como guia, protetor ou defensor de alguém em
qualquer aspecto”.
Para Gentile e Bencini (2000, p.139), “mais do que ensinar, trata-se de fazer
aprender (...), concentrando-se na criação, na gestão e na regulação das situações
de aprendizagem”. Almeida (2001, s.p.) entende “o professor tutor como mediador,
facilitador, incentivador, investigador do conhecimento, da própria prática e da
aprendizagem individual e grupal”. Concordando, Belloni (2006) considera que o
professor tutor faz a parte da organização institucional de responsabilidade quanto ao
acompanhamento do estudante durante o curso em todo seu processo de
aprendizagem, como aconselhamento e avaliação.
Coll e Monereo (2010, p.31) compreendem o papel do professor- tutor como
“seletor e gestor dos recursos disponíveis, tutor e consultor no esclarecimento de
dúvidas, orientador e guia na realização de projeto e mediador de debates”.
Como se observa, este professor-tutor é aquele profissional que viabiliza o
contato e envolvimento do aluno, a concepção de conteúdo e de materiais do curso.
As atuais instituições nomeiam o professor-tutor de acordo com o seu PPI e as
atribuições de cada profissional no âmbito em que ele está inserido. Sendo assim, o
papel do professor-tutor no desenvolvimento dos cursos a distância é de fundamental
importância, pois é ele que faz a interação com os estudantes, propiciando qualidade
e dinamismo nas interações.
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2.4.2 A Tutoria On-line

É no ambiente da tutoria que o trabalho do professor-tutor se faz presente e a
interação pedagógica acontece. A título de esclarecimento, o professor-tutor
presencial atenderá o aluno no polo de apoio, tanto nos momentos de realização das
provas quanto nas dúvidas pertinentes ao sistema de sala virtual e demais
questionamentos. Este é o momento em que o professor-tutor poderá ter um encontro
presencial com os estudantes.
Como dito anteriormente, este cargo está sumindo dos polos de apoio, sendo
considerado hoje como um cargo administrativo e denominado apenas como tutor.
Nos referenciais de qualidade para a educação superior a distância (RQESD),
ficou estabelecido que:

A tutoria presencial atende os estudantes nos polos, em horários préestabelecidos. Este profissional deve conhecer o projeto pedagógico do
curso, o material didático e o conteúdo específico dos conteúdos sob sua
responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas
atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa,
esclarecendo dúvidas em relação a conteúdo específicos, bem como ao uso
das tecnologias disponíveis. Participa de momentos presenciais obrigatórios,
tais como avaliações, aulas práticas em laboratórios e estágios
supervisionados, quando se aplicam. O tutor presencial deve manter-se em
permanente comunicação tanto com os estudantes quanto com a equipe
pedagógica do curso. Cabe ressaltar que as funções atribuídas a tutores a
distância e a tutores presenciais são intercambiáveis em um modelo de
educação a distância que privilegie forte mobilidade espacial de seu corpo de
tutores (BRASIL, 2007).

Mesmo que sem utilizar a denominação professor-tutor em nenhum momento
nos trechos apresentados, fica evidenciada a função de professor, de mediador, de
orientador de estudos para o profissional tutor. Para esclarecer, conta-se com a
prerrogativa de autores que estudam a EAD, como Nunes (2014, p. 1):

Os tutores são mediadores do processo de aprendizagem dos alunos e são
fundamentais para criar situações que favoreçam à construção do
conhecimento. A boa atuação de um tutor pode ser um impulsionador para um
aluno desmotivado e fundamental para todos que buscam atingir seus objetivos
no curso, mas se deparam com certas dificuldades. Por outro lado, um tutor
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que não cumpre com o seu papel a contento pode deixar muitos alunos sem o
atendimento necessário e causar um clima de insatisfação ou abandono.

Por isso, na tutoria on-line, o professor-tutor é designado semestralmente para
um determinado grupo de alunos para os quais fará a organização pedagógica das
disciplinas sob sua responsabilidade. Nesse fazer pedagógico, o professor-tutor
deverá lançar mão de todas as ferramentas que estiver ao seu alcance para que os
estudantes possam interagir de maneira confortável no ambiente virtual. Nesse
sentido, os RQESD também estabelecem parâmetros para o exercício da tutoria a
saber:

A tutoria a distância atua a partir da instituição, mediando o processo
pedagógico junto a estudantes geograficamente distantes, e referenciados
aos polos descentralizados de apoio presencial. A 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. O tutor a distância tem também a
responsabilidade de promover espaços de construção coletiva de
conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação teórica aos
conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas atribuições participar dos
processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os docentes
(BRASIL, 2007).

A atuação da tutoria é um elemento importante na interação com os estudantes,
pois o professor-tutor, além de suas competências técnicas, deve desenvolver outras
competências, como: agilidade mental, empatia, escuta pedagógica, liderança, entre
outras.

É

importante

salientar

que

as

competências

apresentadas

estão

intrinsicamente ligadas à avaliação de qualidade dos cursos EAD.
Para a definição do termo, a contribuição de Souza et al. (2004, p.2) apresenta
elevado significado:

A tutoria pode ser entendida 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 o 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.
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Como se pode observar nas citações apresentadas, o papel do professor-tutor
exige um bom desempenho nas suas funções para que, com isso, os alunos também
possam obter êxito em suas atividades.
Seja de maneira síncrona, podendo entrar em contato via telefone caso o
estudante esteja sinalizando alguma dificuldade, ou assíncrona, enviando mensagens
pela sala virtual, esclarecendo dúvidas e mostrando as ferramentas que o aluno deve
acessar para atender as demandas de estudo, ao professor-tutor cabe estar presente
no percurso de aprendizagem do estudante, orientando e auxiliando para que sua
aprendizagem aconteça de forma significativa.
O ambiente de tutoria pode estar inserido no polo de apoio ou na condição
home office, dependendo da Instituição para a qual presta serviços; essa prerrogativa
é acordada no início de cada semestre letivo.
A Figura 4 ilustra o trabalho de tutoria no AVA, acompanhando e orientando o
aluno no desenvolvimento das disciplinas sob sua responsabilidade. Este profissional
deve estar capacitado especificamente para determinada área de atuação, a fim de
poder esclarecer as dúvidas pertinentes ao conteúdo da disciplina.

Figura 4 – O papel do tutor na EAD e atuação no ambiente virtual

Fonte: https://moodle.ead.ifsc.edu.br/
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Cabe ao professor-tutor, neste cenário de comunicação e interação na
organização colaborativa pedagógica, estar sempre conectado à sua turma virtual,
ouvir e compreender as dúvidas dos estudantes e responder de forma adequada. Tais
procedimentos fazem com que o clima no ambiente virtual seja de colaboração e
compartilhamentos, assegurando que a aprendizagem seja efetivada.
Para que esse aspecto não seja relegado a segundo plano, o professor-tutor
deverá ter em seu cotidiano as primícias de realizar devolutivas ou feedbacks
esclarecedores e objetivos.

2.4.3 Feedback

Tanto na comunicação escrita, como em qualquer outro procedimento realizado
na EAD, a escolha das palavras e tempos verbais é de suma importância para o
entendimento das orientações enviadas aos estudantes. Nesse sentido o feedback
tem que ter qualidade e assertividade para que a comunicação entre professor-tutor e
estudante seja proveitosa e enriquecedora no processo de ensino e aprendizagem.
Mas, o que é feedback?
De acordo com a definição de Houaiss e Villar (2001, p. 1319), em termos de
comunicação, trata-se de “uma informação que o emissor obtém da reação do
receptor à sua mensagem, e que serve para avaliar os resultados da transmissão”.
Segundo definição de Abreu et al. (2011), feedback pode ser descrito como qualquer
procedimento ou comunicação realizada para informar o aprendiz sobre a acuidade
de suas respostas, ou seja, o estudante pode verificar como está seu desenvolvimento
e avaliar o professor-tutor por meio dos feedbacks que recebe do professor-tutor.
Ao longo da história da aprendizagem, o feedback vem sendo utilizado e se
adequando às novas teorias de aprendizagem, sendo parte essencial para o
desempenho da aprendizagem.
Na EAD não é diferente: o estudante tem necessidade de saber como está seu
desenvolvimento em determinado conteúdo e, nesse contexto, o feedback vai se
adequando às novas tecnologias, fazendo parte do cotidiano do tutor.
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Para Shutte (2008, p.153), feedback é a revisão como informação comunicada
para o aprendiz com a intenção de modificar seu comportamento ou seu modo de
pensar, objetivando uma melhoria no aprendizado.
A reflexão sobre o feedback na EAD deve ser realizada de forma humanizada
(FREIRE, 1967, p.7). Se visto como uma “coisa”, a ação educativa se processa em
termos mecanicistas, o que resulta uma “domesticação” do homem. Por outro lado,
uma vez que o feedback é realizado vislumbrando o estudante como pessoa, o fazer
se torna cada vez mais libertador e humanizado como uma forma individualizada de
enviar respostas e orientações que modificam o processo de ensino e aprendizagem
e fortalecem os laços entre professor-tutor e estudantes.
De forma a compreender mais adequadamente como o processo de ensino e
aprendizagem se realiza na EAD e como a interação professo-tutor e aluno pode se
transcrever, esta pesquisa está amparada na teoria do Design de Interação.

2.5 Design de Interação

Via de regra, o Design de Interação (DI) é entendido como “Design de produtos
interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das pessoas seja no lar ou
no trabalho (PREECE, ROGERS e SHARP 2005: p.26)”. Para esta pesquisa, o DI
servirá como orientador. A pesquisa de campo analisa as interações dos estudantes
e do professor-tutor sob esse viés.
Na EAD, os produtos interativos fazem parte do dia a dia. Desse modo, o DI
proporciona uma teia de informações entre as disciplinas desenvolvidas no ambiente
virtual, colaborando com o trabalho do professor-tutor na medida em que a interação
acontece.
Na EAD, as teorias do design vêm sendo utilizadas nas interações, pois seu
campo é multidisciplinar, incluindo fatores humanos, ergonomia cognitiva e
engenharia cognitiva, todos preocupados com projetar sistemas que vão ao encontro
dos objetivos de usuários, ainda que cada um com o seu foco e a sua metodologia.
(PREECE, ROGERS e SHARP 2005, p. 29).

37
Centro Universitário Teresa D’Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação – Mestrado Profissional

Nesta pesquisa, o usuário é o estudante que utilizará as ferramentas do AVA.
Isso significa que, além do visual e das ferramentas serem de fácil acesso, se faz
necessário que o profissional por trás da máquina possibilite uma interação e uma
comunicação ativa, colaborativa e produtiva entre os envolvidos no processo
educativo. À medida que isto acontece, o DI configura-se como mais um apoio para o
atendimento ao estudante-usuário.
As teorias do DI podem ser exploradas em diversas áreas e campos de
atuação, mas, especificamente na EAD, a apropriação dessas teorias se faz de forma
a contemplar uma interação entre as diversas etapas, desde a criação e
desenvolvimento do AVA até o acesso dos estudantes.
Num sentido mais amplo, o DI pode ser aplicado no momento que se faz a
estrutura do AVA, desde cores, imagens e identificação das ferramentas de acesso
ao material, compreendendo também a elaboração do material didático oferecido ao
estudante.
Muito além disso, no entender de Alvareli (2012), a complexidade da
experiência do usuário na Interação Homem Computador (IHC) envolve, além do
simples uso da tecnologia, questões de identificação das atividades que podem ser
realizadas de forma efetiva, levando em consideração quem é o usuário e as
implicações que essa IHC pode refletir na vida do usuário.

na era planetária em que vivemos, é imprescindível saber situar as
informações recebidas levando em conta a tessitura do contexto geográfico,
social, cultural, histórico, etc., a partir da demonstração de novas formas de
reflexão, de criticidade, de solidariedade, de cooperação e colaboração nas
relações humanas por meio da tecnologia. Nesse sentido, a criação de um
ciclo de experiência complexa resulta em colaboração nas relações sociais
estabelecidas entre designers, pesquisadores e usuários. (ALVARELI, 2012,
p. 35-36).

Nesse contexto, o DI é entendido como “parte de um processo de entender as
necessidades do usuário” (PREECE, SHARP, ROGERS, 2005, p.35), o que envolve
compreender as tessituras dos campos interdisciplinares do Design de Interação que
auxiliam o professor-tutor a acompanhar e compreender as interações dos usuários,
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os estudantes da EAD com todos os elementos que estão inter-relacionados no
processo de ensino aprendizagem que a modalidade a distância propicia.
Figura 5 – Campos Interdisciplinares do Design de Interação

DESIGN DE
INTERAÇÃO

DISCIPLINAS
ACADÊMICAS

PRÁTICAS
DO DESIGN

CAMPOS
INTERDISCIPLINARES

Fonte: Preece, Rogers Sharp (2005, p.29)

Por toda essa tessitura, o feedback e a atualização das informações se fazem
necessários quase que em tempo real, o que obriga uma interação de maneira rápida,
que apresente objetividade e clareza nas respostas e ações, em especial por parte do
professor-tutor.

2.5.1 Importância da Interação/Interatividade

O conceito de interação/interatividade é muito utilizado nos meios tecnológicos.
Acredita-se que na EAD o termo e a ação advinda dele são imprescindíveis para que
se obtenha êxito no processo de ensino e aprendizagem.
De acordo com Maturana e Varela (2001 p.189),
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Toda interação, todo acoplamento, interfere no funcionamento do sistema
nervoso, por causa das mudanças estruturais que nele desencadeia. Toda
experiência é modificadora, em especial em relação a nós, embora às vezes
as mudanças não sejam completamente visíveis.

Sob essa perspectiva, a interação/interatividade interfere diretamente no
aprendizado do estudante, pois a EAD torna-se uma experiência modificadora, na qual
o professor-tutor, por meio do uso de recursos e ferramentas inerentes à metodologia
do D.I provocará de forma intencional as mudanças.
Na educação, os conceitos de interação e interatividade vêm sendo utilizados
cotidianamente na EAD, com o recente progresso das TIC como ferramentas de
interação. Segundo Mattar (2012, p.24), a palavra interaction aparece como um
neologismo, em 1832, no Oxford English Dictionary, e em francês, em 1867. A
interação envolveria o comportamento e as trocas entre indivíduos e grupos que se
influenciam, em que há eventos recíprocos que requerem pelo menos dois objetos e
duas ações (MATTAR, 2012, p.25).
O termo interatividade é mais recente, surgindo nas décadas de 1960 e 1970
com a inserção das novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). O
conceito de interatividade, de acordo com Silva (1998), vem da pop art, caracterizada
pela fusão sujeito-objeto, como, por exemplo, os parangolés de Hélio Oiticica, nos
quais o espectador interfere, modifica e co-cria a obra com o artista.
A interação na modalidade EAD, por meio dos recursos e ferramentas dos
diferentes ambientes virtuais de aprendizagem acontece o tempo todo, seja de
maneira síncrona ou assíncrona. Partindo dessa perspectiva, o feedback do
professor-tutor tem como função esclarecer de forma rápida e objetiva as dúvidas do
estudante, procurando compreender suas dificuldades e sanar possíveis dúvidas.
Neste caso, o professor-tutor necessita elaborar estratégias para que seu feedback
seja o mais individualizado.
Para tanto, o professor-tutor deve estar presente não quantitativamente, mas
qualitativamente, deixando claros os procedimentos de ação e seus horários de tutoria
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para que o estudante possa encontrá-lo. Desta forma, o estudante se sentirá
valorizado e apoiado no seu processo de aprendizagem.
Após abordar os alicerces teóricos desta pesquisa, passar-se-á aos
procedimentos metodológicos adotados.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo, apresentar-se-ão os procedimentos metodológicos adotados,
sendo que esta pesquisa está estruturada em três etapas: a pesquisa bibliográfica, a
pesquisa de campo e a interpretação dos dados coletados. Serão apresentados
também os aspectos éticos da pesquisa, o tipo de pesquisa, seu contexto e
participantes e, finalmente, os procedimentos de coleta, análise e interpretação de
dados.

3.1 Pesquisa Bibliográfica

A primeira etapa do trabalho foi desenvolvida a partir de uma pesquisa
bibliográfica que, no entender de Ludwig (2015, p. 51), é definida como:

(...) o ato de procurar, recolher, analisar, interpretar e julgar as contribuições
teóricas já existentes sobre o certo assunto. Ela requer [...] que sejam feitas
consultas em livros, revistas e documentos existentes [...]. Na sequência,
devem ser selecionados os que interessam, fazer o exame e a leitura deles
com técnicas apropriadas, elaborar anotações e fichas e redigir um texto
baseado neste trabalho.

A pesquisa bibliográfica possibilita ao pesquisador desenvolver um novo
enfoque ou abordagem sobre determinado tema. Buscou-se, portanto, conquistar uma
maior familiaridade com a educação a distância (EAD), seus desdobramentos até os
dias atuais a fim de ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado (a tutoria online e suas características), informando sobre situações, fatos, opiniões ou
comportamentos do contexto da população estudada que envolve professores-tutores
presenciais e on-line, todos entrelaçados no processo educacional.
Após a pesquisa bibliográfica, realizou-se a submissão do projeto ao Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP). O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa do Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA sob o parecer nº
3.742.698 (ANEXO A) e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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(ANEXO B) foi obtida de todos os participantes, tendo sido assumido o compromisso
do anonimato dos nomes dos participantes.

3.2 Pesquisa de campo

Em uma segunda etapa, aplicou-se a pesquisa de campo que, de acordo com
Trujillo (1982, p.229),

Consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem
espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de
variáveis que se presumem relevantes, para analisá-las. A pesquisa de
campo propriamente dita “não deve ser confundida com a simples coleta de
dados (este último à segunda fase de qualquer pesquisa); é algo mais que
isso, pois exige contar com controles adequados e com objetivos
preestabelecidos que discriminam suficientemente o que deve ser coletado”.

Utilizou-se a abordagem qualitativa, embora considerando alguns recursos do
método quantitativo na análise dos dados. A abordagem qualitativa tenciona dar
significado aos fatos observados pelo pesquisador, que se propõe a observar,
compreender e interpretar as informações por ele coletadas a partir de sua pesquisa.
No entender de Oliveira (2013), a pesquisa qualitativa é considerada um
processo de reflexão e análise da realidade pela utilização de métodos e técnicas para
interpretação detalhada do objeto de estudo no seu contexto histórico e/ou segundo
sua estruturação. Denzin e Lincoln (2006), citados por Augusto et al. (2011),
corroboram, afirmando que:

A pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o
que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários
naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados que as
pessoas a eles conferem. Seguindo essa linha de raciocínio, Vieira e Zouain
(2005) afirmam que a pesquisa qualitativa atribui importância fundamental
aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos
significados transmitidos por eles. Nesse sentido, esse tipo de pesquisa preza
pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o envolvem.
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Realmente, quanto aos fins, esta dissertação pode ser considerada descritiva,
pois não tem a intenção de provar, mas sim, descrever os resultados obtidos com a
análise das respostas dadas ao questionário aplicado. Segundo Cervo, Bervian e Silva
(2007, p. 32),

[...] a descrição constitui a habilidade de fazer com que o outro veja
mentalmente aquilo que o pesquisador observou. Em outras palavras, a
descrição deve ser suficientemente precisa para que o interlocutor, ou o leitor,
seja capaz de visualizar exatamente aquilo que o pesquisador observou.

Para fins deste estudo, optou-se por realizar um questionário on-line com 10
perguntas, sendo 09 fechadas e 01 aberta (ANEXO C), cujo objetivo foi coletar as
principais impressões que os estudantes possuem da ação dos professores-tutores
on-line, a fim de esclarecer e alcançar os objetivos propostos.
A amostra foi coletada a partir da análise qualitativa-descritiva que possibilita
técnicas como questionários, formulário, entre outros (LAKATOS, 2007, p. 189). Para
efeito da pesquisa, optou-se por extrair os dados diretamente com o objeto de estudo,
os estudantes de graduação e pós-graduação na modalidade EAD, encaminhando-se
o questionário direta aos participantes via e-mail, Messenger e WhatsApp.

3.2.1 Contextos e participantes da pesquisa

Os participantes da pesquisa são estudantes de vários cursos de graduação na
modalidade EAD, excluindo os alunos ingressantes na instituição, locados em vários
Estados do país, todos sob a responsabilidade de professores-tutores pertencentes a
instituição contexto desta pesquisa.
A instituição contexto desta pesquisa é uma instituição particular de ensino,
com ensino presencial tradicional e bem alicerçado. Foi uma das pioneiras em
implementar a EAD no país, possuindo larga experiência na formação de professorestutores, pois formou a maioria na prática.
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Neste aspecto da formação de professores-tutores, cabe ressaltar que, a partir
de 2010, a instituição vem em um movimento crescente e constante no
aperfeiçoamento e formação continuada dos professores-tutores. A cada início de
semestre, todos os professores-tutores envolvidos com a EAD ou com o ensino
presencial participam de um período de formação continuada, estabelecido pela
instituição.
Neste período, os professores-tutores têm acesso a reuniões de colegiado,
conferências e mesas redondas, nas quais podem interagir, tirar dúvidas ou fazer
sugestões. Tem sido um momento muito rico de aprendizado e partilha de
conhecimento. Tal fato vem sistematicamente melhorando o atendimento ao
estudante no AVA.
Como forma de desenvolver técnicas para ampliar o acesso e aperfeiçoar o
ambiente virtual ao material didático disponibilizado para o estudante, inclusive na
Língua Tupi, todos os materiais e acesso ao ambiente virtual contam, atualmente, com
acessibilidade em Libras e para deficiente visuais e auditivos.
Também, atualmente, o AVA conta com material didático com hipertexto, como
forma de auxiliar o estudante a fazer sua pesquisa sem necessitar sair do AVA. Há
disponibilidade de acesso a bibliotecas virtuais de renome como: Pearson, Domínio
público, Biblioteca Virtual da Instituição, além dos livros das disciplinas. Caso o
estudante queira possuir o material impresso, pode adquiri-lo através da loja virtual,
assim como pela biblioteca do polo de apoio. Caso o estudante queira algum exemplar
que não tenha disponível, a secretaria do polo faz o pedido à matriz que envia para
disponibilizar ao estudante.
Todo esse aparato demonstra que a Instituição procura trazer novas
metodologias e inovações para que o professor-tutor exerça seu trabalho com
qualidade.
A instituição contexto desta pesquisa conta com 6 unidades de ensino superior
presencial, 108 polos de apoio presencial no Brasil e 5 no exterior. Oferece cursos de
Graduação, Pós-graduação, Complementação Pedagógica e de Extensão. Conta,
também, com Projetos Sociais em Moçambique e no estado de Mato Grosso, no
Brasil.
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3.3 Procedimentos de coleta, análise e interpretação de dados

Esta pesquisa foi realizada entre os anos de 2018 e 2020, sendo o período de
coleta de dados entre os anos de 2019 e 2020. O questionário foi elaborado na
plataforma virtual Google Forms1 para facilitar o envio aos alunos da graduação em
EAD, participantes desta pesquisa.
Os participantes da pesquisa tiveram acesso ao questionário de pesquisa por
meio do formulário disparado a partir do Google Forms. Todos os alunos tiveram
informações prévias sobre a pesquisa antes da realização do projeto. O sistema
disparou, no período destinado à coleta de dados, mensagem eletrônica para os emails dos alunos cadastrados com o link de acesso à pesquisa. O questionário iniciouse solicitando o aceite do "Termo de Consentimento Livre e Esclarecido" (ANEXO B),
que garantia aos participantes o anonimato.
Para efeito de análise, os alunos serão denominados em seus excertos
utilizando-se letras do alfabeto, por exemplo: Aluna A, Aluno B, etc.
Salienta-se que a opção pela aplicação do questionário no formato digital,
deveu-se a duas premissas básicas:
1. Agilização da fase de coleta de dados;
2. Possibilidade ao respondente de ter acesso ao questionário eletrônico via
computador em desktop, laptop, telefone celular ou tablet.

Como esta pesquisadora é também professora-tutora que trabalha com
estudantes de diversos polos, os questionários foram encaminhados para estudantes
de diferentes polos de apoio presencial, sendo que tais estudantes se relacionavam
com professores-tutores diferentes, a fim de garantir a cientificidade dos dados
coletados.

1

“O Google Forms é um serviço gratuito para criar formulários online. Nele, o usuário pode produzir pesquisas
de múltipla escolha, fazer questões discursivas, solicitar avaliações em escala numérica, entre outras opções. A
ferramenta é ideal para quem precisa solicitar feedback sobre algo, organizar inscrições para eventos, convites ou
pedir avaliações.” Fonte: https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2018/07/google-forms-o-que-e-e-comousar-o-app-de-formularios-online.ghtml Acesso em 20 jul.2020.
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Após responder ao questionário, os dados foram tabulados, contabilizados, e
para a produção dos gráficos correspondentes utilizou-se os recursos do próprio
Google Forms. A análise e interpretação dos dados fundamentada por meio de
referencial teórico acerca das áreas interdisciplinares e a correlação das respostas do
questionário.
Faz-se relevante esclarecer que a interpretação também se deu com base no
conhecimento adquirido durante os anos de atuação da pesquisadora como
professora-tutora, sempre amparada no conhecimento adquirido durante a elaboração
do arcabouço teórico desta pesquisa.
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4 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

De modo geral, os resultados parecem indicar que a qualidade do feedback do
professor-tutor faz com que o estudante permaneça no curso e o recomende a outros
futuros estudantes.
Thurmond (2003), citado por Mattar (2014, p. 136), já afirmava que “a interação
professor-tutor/estudante é o indicador mais significativo de resultados dos
estudantes”.
Isso parece se comprovar nas respostas dos alunos, conforme apontam os
excertos:

Aluna H: Minha experiência com Ead está sendo ótima. Confesso que não
imaginei que seria tão puxado (o que é ótimo por sinal). De maneira geral os
tutores também são ótimos. E o que me faz ter um pouco de dificuldade é não
ter os livros e ter que ler na tela do computador.

Aluna I: A minha experiência com a Educação a distância, tem sido a melhor
possível. tendo em vista que o estudo EAD exige do aluno autonomia,
disciplina e organização. Esses objetivos já fazem parte da minha rotina por
opção pessoal e o professor a distância vem completar este momento de
estudo. Me dou muito bem com a plataforma digital e principalmente com o
professor a distância que é fundamental no ciclo da aprendizagem, pois
sempre pronto e disponível colabora e muito com o aluno de forma clara,
objetiva e motivacional. Parabéns. Só bons frutos a serem colhidos.

Ambos excertos reforçam a relevância da função do professor-tutor como
mediador, facilitador e orientador a quem os alunos sempre buscam como fonte
motivacional, fonte de informações reconhecidas como claras e objetivas. Ao mesmo
tempo, esses excertos apontam para a responsabilidade com que o atendimento e o
feedback devem ser dados.
Ao iniciar a interpretação dos dados coletados, verificou-se que a primeira
questão se direcionou à identificação da faixa etária dos estudantes.
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Figura 6 – Faixa etária dos participantes

Fonte: A autora

De acordo com a Figura 6, 36,7% pertencem à faixa etária de 40 a 50 anos.
34,2% estão entre 30 e 40 anos. Somados estes dois grupos, chega-se a uma
porcentagem de 70,9%, o que pode indicar que sejam indivíduos que ou já tenham
uma graduação ou que estão retornando os estudos após alguns anos afastados de
bancos escolares, uma vez que podem não ter conseguido acesso à educação por
terem que priorizar o trabalho, ou por não poderem se deslocar até uma escola, por
falta de tempo ou de recursos financeiros.
Esses dados mostram também que, após terem que abandonar ou por não
terem conseguido estudar quando mais jovens, a EAD abriu muitas perspectivas a
quem queria retornar ou precisava dar continuidade aos estudos. Sobre este aspecto,
Moore e Kearsley (2007 p.25) já afirmavam que: “(...) as pessoas que desejassem
estudar em casa ou no trabalho poderiam, pela primeira vez, obter instrução de um
professor a distância”. Por exemplo, a EAD tornou-se uma opção a trabalhadores
rurais e donas de casa que não tiveram tempo ou acesso para dar continuidade aos
estudos. Esta ainda continua sendo a maioria dos estudantes que buscam uma nova
graduação como forma de dar continuidade à sua formação.
Ainda no que se relaciona à faixa etária, outro dado interessante mostra que o
número de estudantes entre 20 e 30 anos tem crescido (15,4%). Uma reportagem da
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revista Veja, em sua publicação de julho de 2018, mostra a evolução da idade média
do aluno que ingressa na EAD.

Figura 7 – Evolução da idade média do aluno de EAD

Fonte: Revista Veja (2018)

Como demonstra a Figura 7, a faixa etária dos ingressantes na modalidade
EAD tem decrescido com o passar dos anos, o que pode estar associado à maior
democratização do acesso aos recursos tecnológicos e às TIC, ferramentas muito
atraentes a um público mais jovem.
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A segunda questão foi direcionada para que o indivíduo pudesse responder
acerca de elementos que justificassem a motivação que o levou a optar pelos estudos
na modalidade a distância.

Figura 8 – Motivação para buscar a EAD

Fonte: A autora

Conforme se pode constatar na Figura 8, dentre as opções oferecidas na
pergunta 2, a “Complementação aos estudos” foi o item mais selecionado (45,6% dos
participantes).
Esse dado se justifica uma vez que o mercado de trabalho exige, cada vez
mais, qualificação e atualização profissional, pois sem esses requisitos qualquer
profissional não se mantém ativo. Isso é também reforçado pelos 25,3% dos
participantes que escolheram a opção “Exigência profissional”.
Pode-se observar, ainda, que 22,8% dos participantes afirmaram que a
motivação para procurarem a EAD foi a falta de tempo, que pode ser associada à
dificuldade de deslocamento, ou necessidade de priorização do trabalho em
detrimento do estudo.
Na sequência, aparece o cruzamento de dados entre a idade dos participantes
e a motivação da opção pelo curso à distância.
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Figura 9 – Relação entre a idade e motivação

Fonte: A autora

É possível observar no cruzamento de dados que a tendência à
complementação dos estudos aumenta em função da idade, ou seja, quanto mais
idade tem o participante, mais a complementação aos estudos é motivo da escolha
pelo EAD, o que seria natural, uma vez que se espera que quanto mais idade tiver
maior probabilidade de já ter um estudo prévio.
Já no quesito exigência profissional, o percentual praticamente se manteve
equilibrado entre todas as faixas etárias, o que não ocorreu com a falta de tempo, que
teve maior participação dos alunos na faixa dos 20 aos 30 anos e 40 a 50 anos, não
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sendo uma das opções para o público com mais de 50 anos, indicando,
provavelmente, que este optou pelo EAD para melhorar seu nível intelectual, já que
praticamente 77% deste público indicou fazer o curso por complementação dos
estudos.
Assim, é possível perceber nitidamente a evolução dos interesses pelas faixas
etárias, indo da exigência profissional e falta de tempo até a complementação dos
estudos, pontuando uma exceção na faixa dos 40 aos 50 anos, com 25% indicando
ser uma exigência profissional.
Na questão três do questionário, solicitou-se que o estudante apontasse sua
maior dificuldade no acesso ao ambiente virtual do curso em andamento. Embora,
com o passar dos anos, a motivação para buscar a EAD tenha alcançado níveis cada
vez mais elevados, a dificuldade com a tecnologia, a insegurança em se iniciar um
projeto novo ou a dificuldade com a interação com o professor são fatores que
merecem cuidado.

Figura 10 – Maior dificuldade no acesso ao ambiente virtual do curso

Fonte: A autora

A sociedade atual tem sido denominada “sociedade tecnológica”, sendo aquela
que propicia amplo acesso às novas TIC. Contudo, cabe ressaltar que 22,8% dos
participantes apontaram “sua própria dificuldade com a tecnologia” como a maior
dificuldade no acesso ao ambiente virtual do curso. Isso é um alerta significativo às
instituições de ensino, que devem facilitar o acesso às informações e dar orientações
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sobre as ferramentas do AVA institucional, a fim de diminuir a dificuldade dos
estudantes, aumentando a motivação deles.
Ainda no que se refere ao funcionamento do AVA, destaca-se que a Instituição
deve procurar adequar as ferramentas à medida que recebe devolutivas dos
estudantes em relação a algum desconforto. O aprimoramento do acesso às
ferramentas seguindo sugestões dos estudantes, seja adequando cores e formatos
ou outras necessidades é fundamental para que o estudante consiga ter um
movimento interativo mais dinâmico no AVA.
O fato de que 36,7% dos participantes desta pesquisa apontaram a
“insegurança de começar um projeto novo” como uma dificuldade no acesso ao
ambiente virtual do curso pode valorizar a função do professor-tutor, uma vez que é
este profissional que acompanhará o estudante no percurso do processo de ensino e
aprendizagem.
Conforme aponta Belloni (2006, p. 83), cabe ao professor-tutor ser o orientador,
o estimulador das situações de aprendizagem. Cabe lembrar que na EAD o professortutor atua como orientador e organizador, promovendo diálogo das situações de
aprendizagens dentro do AVA, motivando, cobrando e corrigindo avaliações. Bem
realizando essas funções, o professor-tutor torna-se capaz de auxiliar seus estudantes
a vencer também os dois outros entraves apontados pelos participantes desta
pesquisa como dificuldade no acesso, a “dificuldade com a interação com o professor”
(24,1%), bem como o próprio acesso às informações.
A seguir, o cruzamento de dados entre a maior dificuldade no acesso ao
ambiente virtual e a faixa etária do aluno.
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Figura 11 – Relação entre a idade e dificuldade no acesso

Fonte: A autora

Na Figura 11, é possível perceber que a insegurança em começar um projeto
novo obteve percentual significativo de todas as faixa etárias, decaindo, no entanto,
das mais novas para as mais velhas, passando de 46,67% (de 20 a 30 anos) para
33% (acima de 50 anos), o que é normal, pois espera-se que a experiência de vida
reduza realmente esse tipo de insegurança. Já no tocante à dificuldade com a
tecnologia, observou-se o contrário: apenas 6,67% na faixa etária de 20 a 30 anos
aumentando para 33,33% para os que tem mais de 50 anos, o que também é natural,
visto que pertencem à

uma geração que teve contato com a tecnologia tardiamente.

Já a dificuldade de acesso com o professor-tutor foi percebida por 27% da faixa
etária de 20 a 30 anos; 31% da faixa etária de 30 a 40 anos e em 33% da faixa etária
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com mais de 50 anos, o que representa um percentual significativo entre as faixa
etárias e que precisa ser diagnosticado pela instituição, uma vez que esta interação é
fundamental para que o aluno realmente tenha o suporte necessário ao seu
aprendizado.
Não foi diferente na questão do acesso às informações, tendo, em média, 20%
dos alunos com reclamações nesse sentido, sendo que chegou a 33% no caso dos
alunos com mais de 50 anos. Este fato aliado à dificuldade de interação com o tutor
pode culminar no prejuízo real da aprendizagem e insatisfação do aluno na
experiência do EAD. Assim, a facilidade no acesso à informação deve ser uma
prioridade no EAD, uma vez que é através dela que o aluno pauta todo seu estudo.
Na pergunta quatro do questionário, solicitou-se que os participantes
respondessem com que frequência acessam a ferramenta “correio”, uma ferramenta
de orientação e troca de mensagens entre o professor-tutor e os estudantes.

Figura 12 – Frequência de acesso à ferramenta "correio" (orientações)

Fonte: A autora

Dos estudantes pesquisados, praticamente metade afirmou que acessa
diariamente o ambiente virtual. Na EAD, este pode ser um bom hábito que pode
influenciar consideravelmente no aprendizado, não sendo de surpreender que o
estudante que acessa todos os dias tenha, na maioria das vezes, um melhor
rendimento. No entanto, 43% afirmaram que acessam apenas 1 vez por semana; um
dado preocupante. O ambiente virtual é dinâmico: ao acessar apenas uma vez por
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semana, por exemplo, o estudante pode perder as orientações do professor-tutor e a
troca de mensagens entre os pares. Por isso, a Instituição e o professor-tutor devem
ficar atentos a estudantes que demoram a acessar o AVA, entrando em contato para
saber o motivo da falta de acesso.
Por outro lado, embora os estudantes tenham respondido que acessam todos
os dias, faz-se necessário salientar a qualidade do acesso, pois os estudantes podem
apenas acessar e verificar os recados dos professores-tutores, ou acessar somente
para não esquecer a localização das ferramentas de acesso no sentido de habituarse com o AVA.
É importante levar em consideração que 6,3% responderam acessar o AVA
“uma vez”, ou seja, um acesso sem compromisso que pode se transformar em uma
ausência do estudante. Essa atitude deve soar como um indicativo de que esse
estudante tem características para evasão ou desistência do curso ou simplesmente
desistiu de acessá-lo, uma vez que há muita demora na devolutivas ou o
funcionamento da ferramenta não o atende, conforme relato o aluno A:

Aluno A: Quando temos uma dúvida o (nome do professor-tutor) pede para
fazê-la pelo correio, mas a resposta é lenta por causa dos horários dos tutores
ou nem mesmo compreendemos a resposta por já está lendo outro conteúdo,
estou dizendo isso por ter passado por essa situação algumas vezes no
semestre passado, inclusive nem tiro mais dúvidas sobre a matéria pelo
correio, só envio perguntas sobre trabalho.

Apenas 3,8% dos estudantes afirmaram que somente acessam o AVA no
período que antecede as provas, o que é um mau sinal. Isso pode demonstrar que o
investimento que a instituição tem feito previamente às avaliações feitas no AVA,
apesar de trazer bons resultados para maioria, ainda precisa ser avaliada. Há algumas
reclamações que chegam via ouvidoria por conta de avisos de provas, mudança de
calendário. De alguma forma, todos esses itens se constituem em um dado
interessante que valoriza o papel do professor-tutor como orientador a quem os alunos
sempre buscam como fonte confiável de informações, uma vez que todas as
informações sobre dia de avaliações e atividades que devem ser realizadas no AVA
estão disponíveis no dashboard.
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A EAD ainda recebe muitos estudantes que são dependentes da orientação
personalizada, presencial ou similar e vinda diretamente do professor-tutor. Há
reclamações sobre uma maior aproximação e personalização do processo de ensino
e aprendizagem e não são poucas, como demonstra o excerto da Aluna B:
Aluna B: No entanto, acho que o modelo EAD ainda deixa a desejar, em
minha visão, pois me parece muito programado, as mensagens, avaliações,
atividades consistem em poucas variáveis nos retornos, acabam se limitando
a: você fez, você não fez. [...]. Entendo que são diversos alunos, e o processo
de orientação e tutoria também se torna exaustivo nesse sentido, mas isso
de modo algum coloca em jogo a qualidade da formação dos professores ou
tutores, talvez seja uma impressão minha que advém do ensino presencial.

Vale observar que a própria aluna reconhece que talvez ela tenha trazido
consigo uma impressão do que funcionou para ela como estudante em um outro
ambiente escolar presencial.
Entretanto, como a discussão aqui nesta pesquisa relaciona-se à função do
professor-tutor que com sua qualidade pode influenciar seus estudantes, torna-se
fundamental reconhecer que a mecanicidade, a padronização de respostas e a
impessoalidade, por vezes adotadas na EAD, prejudicam muito o trabalho desse
professor-tutor e o impedem, muitas vezes, de realizar seu trabalho com mais
qualidade. O excerto a seguir mostra como o estudante sente a falta de uma ação
mais ativa dos professores-tutores:
Aluna B: Talvez uma participação mais ativa dos tutores, fazendo devolutivas
mais precisas e especialista de cada aluno garantiria uma qualidade maior
nessa relação que aqui se estabelece

Nesse sentido, em resumo, as reclamações sobre a falta ou demora de retorno
do professor-tutor frente aos questionamentos que o estudante faz tem sido um
agravante para a evasão na modalidade EAD.
Aluna E: [...] e outra disciplina o professor demora para dar nota, para
responder, para tudo... enfim...
Quando mandei um e-mail para o coordenador do curso ele me respondeu
que os tutores não têm costume de serem ríspidos... ou seja, se ele tem
acesso aos correios e portfólios veria que não inventei e nem aumentei. Mas
enfim, vcs tutores não sabem a dificuldade que é fazer um ead para quem
nunca fez... o qto pensamos em desistir... Eu fiz bacharel presencial em 2000,
e voltei agora a distância então imagine...
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Tratando ainda sobre o uso da ferramenta “correio”, as mensagens enviadas
pelo professor-tutor por meio dessa ferramenta devem ser claras e objetivas para
auxiliar os estudantes.
Para compreender o contexto pesquisado quanto ao entendimento dos
estudantes sobre como o professor-tutor utiliza essa ferramenta, fez-se necessário
elaborar uma pergunta que pudesse trazer informações como o estudante recebe as
mensagens em termos de clareza e objetividade, facilidade na compreensão e se o
texto do professor-tutor é inteligível e motivacional.
Cabe destacar que o professor-tutor, ao elaborar a mensagem para os
estudantes, deve se colocar no lugar de leitor, observando se o entendimento será
atingido em sua totalidade e como pode tornar o texto mais motivador e encorajador
ao aprendiz.
A seguir, o cruzamento de dados entre a frequência de acesso ao correio em
relação a faixa etária dos alunos.
Figura 13 – Relação entre a idade e a frequência de acesso
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Fonte: A autora

É possível observar no cruzamento de dados que poucos são os que acessam
o correio apenas uma vez, sendo que a maioria (praticamente 50%) acessa todos os
dias e quase 50% acessam uma vez por semana. Tendo por base esses dados,
investigou-se os que acessam pouco em função das dificuldades ao acesso:
Figura 14 – Relação entre a idade e dificuldade de acesso

Fonte: A autora

Nesse sentido, é possível observar que, dos que acessam apenas 1 vez, 50%
tem dificuldade com acesso à informação; 25% tem dificuldade com a tecnologia e
25% tem dificuldade com a interação com o professor-tutor. Ou seja, a dificuldade de
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acesso à informação e a dificuldade com a tecnologia podem ser fatores interligados
que acabam gerando esse acesso pequeno. Este fato é corroborado pelo fato de
quase 70% dos que acessam somente antes da prova indicarem ter sua própria
dificuldade com a tecnologia. É preciso ressaltar que a Instituição promove ações para
minimizar

esta

situação,

disponibilizando

vídeos

explicativos,

tutorias

e

conscientizando o estudante para a importância do acesso ao AVA.
A seguir, a Figura 15 apresenta a visão dos estudantes em relação à clareza e
objetividade nas mensagens enviadas pelo professor-tutor utilizando a ferramenta
“correio”.

Figura 15 – Clareza e Objetividade nas mensagens enviadas pelo professor-tutor na
ferramenta correio

Fonte: A autora

Ao atingir o percentual de 83,5% dos participantes afirmando que sim, as
mensagens são claras e objetivas, é possível inferir que as orientações atingem seu
propósito. Parte dos participantes desta pesquisa demonstra reconhecer que o
professor-tutor possui uma comunicação de fácil entendimento e exerce influência
motivacional no processo de ensino e aprendizagem, haja vista que 19% afirmam ser
as mensagens do professor-tutor de fácil compreensão e motivacionais, o que, no
entanto, representa parcela muito pequena do público pesquisado, cabendo reavaliar
como o professor poderia melhorar esse aspecto.
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No entanto, embora as respostas ao questionário sejam positivas, há alguns
relatos que elucidam aspectos a serem levados em conta e reavaliados na EAD. Há
reclamações - e não são poucas - como demonstram os excertos a seguir de
diferentes estudantes:
Aluna C: Professores/Tutores poderiam conduzir uma melhor apresentação
no início de cada disciplina (e.g. nome do aluno, cidade onde mora, profissão
e etc.), promovendo a interação dentro da turma e saber melhor com quem
estamos estudando.

A reclamação apresentada no excerto faz muito sentido. Entende-se que, por
vezes,

professores-tutores

com

pouca

ou

nenhuma

experiência

sobre

o

funcionamento da modalidade EAD acabam por preocupar-se com os procedimentos
instrucionais a serem adotados inicialmente que acabam por não possibilitar aos
estudantes de uma turma que ficarão por alguns meses, quiçá anos, estudando juntos
o mútuo conhecimento, a interação inicial de apresentação pessoal.
Alguns professores-tutores deixam formatadas algumas respostas prontas para
os estudantes. Isso pode acontecer com professores-tutores inexperientes que se
utilizam do recurso tecnológico “copiar e colar” sem a necessária reflexão sobre a
individualidade do aluno ou da singularidade da pergunta. Há caso de mensagens
totalmente fora do contexto da pergunta feita pelo estudante, o que demonstra a falta
de atenção, que neste aspecto seria fundamental.
Faz-se relevante lembrar que o número de estudantes por professor–tutor, na
maioria dos casos, extrapola o ideal para o atendimento de qualidade, mas é preciso
adequação a todo momento, como tratar o estudante pelo nome, aproximando-se
dele. O estudante sente-se acolhido. É claro que há momentos de interação que as
mensagens devem ser direcionadas a todos (as) para orientação, todavia não há
regras, o professor-tutor deve se utilizar de seus conhecimentos para direcionar sua
função.
Manuel (2005) coaduna com essas reflexões quando ressalta que a
comunicação interpessoal é uma relação privada, formada por atores da interação, os
sistemas de comunicação midiáticos, criando uma rede de relacionamentos onde
cada indivíduo processa a informação de acordo com suas características pessoais.
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Na sequência, o cruzamento de dados entre a opinião das mensagens do
professor-tutor serem claras e objetivas e de fácil compreensão e motivacionais com
a faixa etária dos alunos:

Figura 16 – Relação entre a idade e objetividade das mensagens

Fonte: A autora

É possível observar no cruzamento dos dados que as mensagens são, para a
maioria dos alunos, independentes da idade. Já na questão de serem de fácil
compreensão e motivacionais, o percentual variou de 20 a 30% entre as idades,
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indicando que este é um quesito que poderia ser melhorado de forma geral pelos
professores-tutores. Observa-se, também, que apenas 5% (em média) das faixas
etárias de 20 a 50 anos indicou que estas explicações não são claras nem objetivas.
É um percentual pequeno, mas que permeia quase todas as faixas etárias, podendo
ser mais bem investigado o que está causando essa sensação.
Para melhor compreender também esse público, cruzaram-se os dados dos
que consideram a explicação nem clara nem objetiva e difíceis de compreender e não
motivacionais:

Figura 17 – Relação entre frequência de acesso e compreensão das mensagens

Fonte: A autora

Assim, é possível perceber, dentro do rol dos que tem essa sensação negativa
da explicação do professor-tutor, que um terço acessa todos os dias e um terço pelo
menos uma vez por semana, indicando que realmente são alunos comprometidos e
que sua opinião deve ser considerada e avaliada.
Além de se considerar a relevância na qualidade das mensagens, no formato
da interação e do atendimento mais pessoal aos estudantes, outro fator elementar
para o sucesso da EAD está relacionado ao feedback, assunto abordado na questão
seis do questionário e apresentado na Figura 18.
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Figura 18 – Compreensão a partir do feedback do professor-tutor no portfólio após
uma atividade.

Fonte: A autora

Um dos aspectos mais pertinentes para a pesquisa, no contexto da interação
professor-tutor/estudante, conforme Figura 18, é a porcentagem de 63,3% dos
estudantes demonstrar satisfação em relação às respostas do professor-tutor. Essa
análise pode indicar que boa parte do conteúdo foi aprendido, interiorizado, o que
valoriza o papel do professor-tutor e a real preocupação com a qualidade da sua ação
por meio do feedback que ele deve dar aos estudantes. Em outras palavras, a
porcentagem parece mostrar que o estudante precisou e contou com o auxílio do
professor-tutor e obteve o respaldo que precisava para a aprendizagem.
Apesar das dificuldades citadas anteriormente e do fato de 31,6% responderem
que somente às vezes compreender a partir do feedback do professor-tutor, a
interação aconteceu de maneira positiva para a maioria, ainda que 1/3 seja uma
parcela representativa, o que deve motivar a instituição a uma melhor compreensão
das situações em que o feedback do tutor não é compreendido.
Contudo, como professor-tutor, é necessário ficar atento a diversas variantes,
pois não foi feita uma análise que relacionasse se o estudante respondente ao
questionário é um aluno assíduo ou tem pouca participação. Esse estudante pode ter
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pouca participação, mas ter interiorizado o conhecimento de maneira proativa ou ter
muita dificuldade e precisou de mais orientações do professor-tutor.
Em cruzamento de dados feitos entre a questão estudada e a anterior obtémse o seguinte gráfico:

Figura 19 – Relação entre clareza/objetividade e Feedback.

Fonte: A autora

Pela Figura 19, é possível observar que dos que responderam “não” nesta
pergunta (apenas 5,33%), 50% disseram, conflitante, que acham claras e objetivas as
respostas dos professores. Assim, talvez a dificuldade esteja sendo do aluno, que,
apesar de achar clara e objetiva a resposta, não tem o conhecimento necessário para
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compreendê-la, podendo indicar despreparo anterior (por culpa do próprio estudante
ou do ensino anterior).
Já os que responderam sim sempre acham as respostas claras, objetivas, de
fácil compreensão e motivacionais, havendo coerência nas questões.
Dos que compreendem apenas “as vezes”, apenas em torno de 4% consideram
que as respostas não são claras nem objetivas e ninguém considerou difíceis de
compreender e não motivacionais. Na verdade, uma grande parte considerou serem
claras e objetivas (91,67%) e 20,84% consideraram ser de fácil compreensão e
motivacionais. Assim, o motivo que leva a compreender apenas às vezes não é, em
sua maioria, pela falta de clareza, devendo-se, provavelmente, a ausência de didática,
pois não basta ser claro, tem que se fazer entender.
Seguindo na análise, apresenta-se a Figura 20, que trata da percepção dos
estudantes em relação a uma nova experiência de aprendizagem, a modalidade em
EAD.

Figura 20 – Percepção dos alunos quanto à experiência com a modalidade EAD

Fonte: A autora

De acordo com os dados coletados, 48,1% afirmam que, ganharam mais
autonomia nos estudos e sentem mais segurança em realizar suas pesquisas. Esses
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são dados que parecem demonstrar que os estudantes começam a valorizar a
compreensão, havendo uma mudança de percepção por parte deles no que concerne
à modalidade em EAD.
Esta parece começar a ganhar credibilidade diferenciada frente aos alunos,
pois é um desafio constante frente ao ensino tradicionalmente construído de forma
presencial. Na EAD, os estudantes precisam identificar suas necessidades e aprender
a planejar estratégias para a utilização dos recursos a serem empregados na própria
aprendizagem (KNOWLES, 1988, p.5 in GOTTARDI, 2015 s.p).
Muitos indivíduos aprendem a ser mais autônomos, buscam rapidez e
economia de tempo, visando o próprio controle do processo de aprendizagem. Isso
vem ao encontro do que Belloni (2006, p. 39) assevera em relação à EAD. Para a
autora, “a EAD mais do que as instituições convencionais de ensino superior, poderá
contribuir para a formação inicial e continuada destes estudantes mais autônomos,
uma vez que a autoaprendizagem é um dos fatores básicos de sua realização”.
Por outro lado, parece ser “normal” que em muitas situações sintam falta de um
modelo tradicional de ensino e aprendizagem presencial, que sintam a falta da figura
do professor, do contato com o olhar, da presença física, das aulas diárias, conforme
apontam 44,3% dos participantes na Figura 20. Esse dado corrobora o já apresentado
na Figura 17, em que praticamente 50% dos participantes afirmaram entrar todos os
dias na ferramenta correio. Tal procedimento pode indicar que ainda sentem
necessidade de estar “perto” e sob a orientação de um professor para estudar.
Em cruzamento de dados com esta questão e o fator idade tem-se o seguinte
panorama:
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Figura 21 – Relação entre idade e percepção do EAD

Fonte: A autora

Pela Figura 21, é possível inferir que os que consideram que nada mudou e a
experiência está sendo semelhante como se fosse um curso presencial estão nas
faixas etárias entre 30 e 50 anos. Já no tocante às aulas presenciais, de 30 a 40% do
público entre 20 e 50 anos optaram por essa resposta, contra apenas 17% dos que
tem mais de 50 anos, ainda que apenas 16,67% deste público tenha dito ter segurança
e conseguir aprender neste ambiente. Talvez, o fato de ter “autonomia para estudar”,
apontado por quase 70% deste público, indica o aspecto autodidático inerente à quem
já possui maior experiência de vida, ainda que esteja em conflito com a falta de
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segurança indicada por sua maioria, o que não pode ser considerado como resposta
confiável, uma vez que a totalização deste público corresponde à 100%, indicando
que nenhum deles respondeu mais de uma pergunta e sugerindo que entenderam ser
possível apenas uma resposta, o que inviabilizaria uma análise crítica neste público.
No aspecto de ter adquirido autonomia para estudar, sendo este um fator
inerente ao EAD, uma vez que exige do aluno total autonomia nos estudos, observouse que esta representou uma realidade para 60% do público de 20 a 30 anos, para
46% do público entre 30 e 40 anos, 39% para o público entre 40 e 50 anos e 67% para
o público acima dos 50 anos. Estes valores estão aquém do esperado, uma vez que,
tendo que estudar por conta própria (com apoio à distância da faculdade), a autonomia
tinha que ser um fator preponderantemente escolhido. Nesse caso, caberia fazer um
estudo para compreender melhor porque os alunos não se sentem autônomos, já que
assim eles são dependentes de algo que lhes proporcione essa “autonomia”, o que
poderia ser falta de material de apoio (livros, apostilas, vídeos), dificuldade de acesso,
falta de orientação apropriada, entre outros.
Neste sentido, cita-se conclusão de Saggiomo e Pereira (2018, p. 211):

as ações de formação buscam incentivar a autonomia e a colaboração entre
os sujeitos que atuam na EaD, constituindo um coletivo de aprendizagem
engajado na promoção de processos de auto-formação, que se desenvolvem
no interior dos próprios cursos, refletindo assim em uma prática educativa
construtiva, comprometida com a formação do cidadão.

No que concerne à organização e tempo de resposta do professor-tutor
abordados na questão oito, é elucidado que o estudante valoriza a rapidez. A
porcentagem de 39,2% indica a resposta, porém convém observar que a porcentagem
de 40,5 % para o item “às vezes” e no item “sempre, embora demore para responder”
com 16,5% mostra uma certa preocupação em relação ao trabalho de tutoria,
conforme demonstrado na Figura 22:
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Figura 22 – Percepção dos alunos em EAD em relação à organização do professor tutor nas repostas das dúvidas e feedbacks das atividades

Fonte: A autora

Observando as respostas para a pergunta oito, é possível reconhecer a
representatividade que o professor-tutor assume na EAD para os estudantes, pois
quase metade dos entrevistados percebe e valoriza a organização do professor-tutor.
No entanto, grande parte dos respondentes afirma que “às vezes” o professor-tutor se
mostra organizado. Esse é um dado muito preocupante, uma vez que um estudante
que se sinta desamparado tende à evasão ou abandono da EAD.
Retomando Nunes (2014, p. 1),

Os tutores são mediadores do processo de aprendizagem dos alunos e são
fundamentais para criar situações que favoreçam à construção do
conhecimento. A boa atuação de um tutor pode ser um impulsionador para um
aluno desmotivado e fundamental para todos que buscam atingir seus objetivos
no curso, mas se deparam com certas dificuldades. Por outro lado, um tutor
que não cumpre com o seu papel a contento pode deixar muitos alunos sem o
atendimento necessário e causar um clima de insatisfação ou abandono.

É importante dizer que, apesar da Figura 22 mostrar uma porcentagem alta
sobre a rapidez nas respostas (39,2%), há diversos relatos que contrariam esses
dados, como apontam os excertos das Alunas G e E:
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Aluna G: Também trabalho com cursos a distância. Sou responsável pela
plataforma (XXX), que oferece cursos gratuitos de formação continuada para
professores, iniciativa da Fundação Telefônica Vivo. Assim, me preocupo
bastante com a qualidade do trabalho do tutor. Neste curso, não estou falando
especificamente da sua disciplina, mas de todas, achei que faltou o trabalho
do tutor de estimular individualmente cada aluno. Eu não recebi de nenhum
tutor nenhuma mensagem individual.

Aluna E: Tirando sua disciplina sobram três, duas delas as professoras são
bem secas, isso quando respondem... uma mandou eu refazer uma atividade
dizendo que havia sido mto objetiva... pedi que ela me explicasse melhor
sabe o que ela fez... mandou eu reler o que ela havia escrito e colocou
exatamente a mesma frase... sem comentários né... (lamentável como
educadora)

Um outro fator que acontece relaciona-se a professores-tutores que escolhem
um dia de tutoria para responder os correios. Por vezes, há um acúmulo de
mensagens a serem respondidas e o professor-tutor acaba por responder a algumas
somente para “cumprir uma tabela” e não se atentam ao fato de ter “do outro lado”
seres humanos ávidos de respostas para as suas perguntas individuais, como bem
aponta outro excerto da Aluna G, o que é motivo de muitas reclamações, como a
seguir:

Aluna G: Continuando minha mensagem anterior: quando escrevi
individualmente, recebi respostas individuais. Mas senti falta de receber
mensagens personalizadas de acordo com minha participação. Nos cursos
que gerencio, os alunos que ficam ausentes mais de 7 dias recebem um email automático convidando a voltar ao curso. Tbm senti falta de comentários
do tutor no fórum. Infelizmente não tive tempo de usar o contato telefônico
nos plantões do tutor. Acho que é uma ação muito eficaz.

Retomando o que assevera o MEC, “o tutor on-line deve manter-se em
permanente comunicação tanto com os estudantes quanto com a equipe pedagógica
do curso” (BRASIL, 2007).
É fato que a aluna afirma que ela também deixou de aproveitar alguns recursos
disponibilizados pela instituição, reconhecendo que poderia ser uma ótima ferramenta
de atendimento, a exemplo do contato telefônico, que em alguns casos pode trazer
“alento” ao desejo do aluno poder conversar com o professor-tutor.
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Na sequência, um cruzamento de dados desta pergunta com a questão 4 da
pesquisa:

Figura 23 – Relação entre frequência de acesso e percepção da organização do
professor

Fonte: A autora

Pelo cruzamento de dados pode-se concluir que os que responderam “nunca”
foram os estudantes que acessam todos os dias (5,56%) e os que acessam 1 vez por
semana (3,23%), indicando que, apesar de pequeno percentual indicando “nunca
haver organização” (5,1%), é composto por quem realmente acessa o portal.
Já os que indicaram ser o tutor organizado apenas “as vezes”, em torno de 35%
dos que acessam todos os dias ou pelo menos 1 vez por semana indicou esse item,
reforçando ser um ponto a ser investigado, já que são alunos comprometidos com o
acesso. Apesar disto, 60% dos que acessam apenas uma vez e 100% dos que
acessam apenas no período que antecede as provas indicaram esse item. Isso pode
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significar que ou a resposta não tem peso suficiente para ser considerada, uma vez
que são alunos que não tem sequer a experiência de ler os comentários do tutor ou
que eles justamente não o fazem por observarem essa “desorganização”, sendo está
uma probabilidade, já que 58% dos que entram todos os dias e 60% dos que entram
1 vez por semana responderam que o tutor “sempre” é organizado.
Dando sequência à análise e interpretação dos dados, na questão nove foi
solicitado ao estudante que realizasse uma avaliação geral da tutoria. A Figura 24
mostra as porcentagens da avaliação geral realizada pelos estudantes.

Figura 24 – Avaliação geral do trabalho de tutoria

Fonte: A autora

Os dados do questionário mostram que 67,1% dos professores-tutores
parecem motivar e, mesmo virtualmente, estão presentes para auxiliar os estudantes,
propiciando um ambiente virtual de compartilhamento e de aprendizagem
colaborativa. Esse é o papel do professor-tutor como organizador das situações de
aprendizagens. Sua função vai além de enviar mensagens e incentivar o estudante a
participar das interações; num sentido mais amplo, sua função é fazer com que o
ambiente virtual seja um espaço de crescimento colaborativo entre pares e não um
espaço de isolamento.
Para finalizar o questionário, realizou-se uma última questão aberta,
direcionada para que o estudante relatasse sua experiência com a EAD e a tutoria.
Os resultados sugerem que a maioria dos relatos são positivos, palavras como
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autonomia, auto cobrança, tempo, instigante, aparecem nos relatos, embora um ou
outro tenha discorrido sobre o excesso de trabalho do professor-tutor e a dificuldade
no acesso aos materiais didáticos, assim como à sala virtual.
Entretanto, surgiram muitos relatos que contradizem enormemente os dados
apresentados. De acordo com os excertos a seguir, muitos professores-tutores
descumprem as regras da modalidade em EAD.
Os estudantes parecem até considerar que, no geral, a tutoria lhes deu um
suporte para se desenvolver em termos de autonomia, mas é preciso levar em conta
que nem todos os professores-tutores exercem suas funções de maneira apropriada.
Ao contrário, como aponta a Aluna E, alguns professores-tutores parecem ainda agir
como o faziam no presencial, usando o pseudo poder que têm sobre os estudantes
no que se relaciona a notas e aprovações.

Aluna E: Em outras disciplinas senti aquela coação de professor, de como se
fossemos crianças que ficam com medo do professor não dar nota... Tanto
que temos um grupo de whatsApp com mais de 30 alunos onde a maioria das
pessoas avaliaram bem os tutores por medo de ser tirado nota posteriormente
caso eles tivessem acesso, porém não era a opinião real deles... uma pena,
pois assim não terá mudanças...

Como dito anteriormente, não há uma regra única de como conduzir o trabalho
na tutoria. O que há é a necessidade e a exigência de se realizar um trabalho de
interação que promova o processo de ensino e aprendizagem de forma colaborativa
e comprometida, criando um canal de confiança entre estudantes e professor-tutor.
Em outras palavras, a tutoria deve fazer sentido tanto para o estudante como
para o professor-tutor, portanto, o professor-tutor deve refletir sobre sua atuação
enquanto elo entre o estudante e o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para que
o estudante possa aproveitar ao máximo todos os recursos e ferramentas disponíveis
e que o ajudarão a construir o seu próprio conhecimento de forma autônoma.
Os relatos apresentados apontam alguns itens que devem ser reavaliados com
especial atenção aos que os participantes contam sobre a atuação de professorestutores. Há muita insatisfação por parte dos estudantes devido à demora do feedback
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do professor-tutor, conforme explicitado pelo depoimento da estudante do curso de
Pedagogia a seguir:

Aluna D: Sei que não deve ser fácil ser professor EaD, pela responsabilidade
que os cabe. Mas como aluno preciso de melhorias no suporte para
desenvolver melhor a minha formação profissional. O método do (nome do
professor-tutor) não está auxiliando como nós esperávamos. Digo nós,
porque não é somente eu que estou tendo dificuldades. Nos alunos do curso
EaD de pedagogia 2019 temos um grupo de wattsap, e nos orientamos por
ele, tiramos dúvidas e estudamos uns com os outros, somos uma pequena
família a distância. As matérias são questionadas através desse grupo e por
outros meios como, por exemplo, vídeos no youtube, porque muitas vezes
não conseguimos acompanhar tanta matéria que está no material de apoio,
pois são conteúdos extensos e na maioria das vezes a compreensão fica
difícil sozinho.
Temos a biblioteca........., mas também é lenta para abrir, se não estiver
internet não consegue ler nada, sem falar do programa em si. Tive que
comprar os livros para consegui estudar e o pior que sou bolsista e qualquer
tanto que tiro fica complicado, mas moro no interior e a internet nem sempre
é boa, então tenho que fazer sacrifícios para conseguir alcançar meu objetivo.
Para nós que temos pouco tempo para estudarmos, os trabalhos são
complicados e complexos, poderia ter pelo menos uma vídeo aula explicado
sobre a matéria e como executar o portfólio. Há professores que auxiliam
nessa etapa, mas mesmo assim ainda ficam algumas dúvidas. Uma sugestão
para o próximo semestre seria termos pelo menos umas duas aulas
presencias por ciclo, ajudaria para tirarmos as nossas dúvidas com as
pessoas certas e de forma correta. Quanto ao material, vejo que tem algumas
disciplinas que tem vídeo aula, porém ela é apenas no primeiro ciclo e com
um pequeno resumo da matéria do primeiro ciclo, precisamos de vídeo aulas
de cada ciclo, referente a matéria para ajudar na compressão, assim
poderíamos assisti-las em qualquer lugar e quando fossemos estudar no
material do........ Ficaria melhor o entendimento, sem ficarmos na dúvida se
aquele material visto no youtube é confiável.”

Tudo isso pressupõe que ainda há muito a se caminhar em relação ao sistema
operacional do AVA e à própria formação do professor-tutor, que é quase inexistente.
Nesse âmbito, a formação de tutores se dá em cursos de pós-graduação em docência
a distância e em cursos rápidos de formação, de no máximo 120 horas, porém o que
mais se observa na realidade são “tutores” que na sua formação não são professores
e exercem a função de professores-tutores. Com isso, a qualidade do atendimento ao
estudante cai significativamente, visto que lhes falta a experiência docente.
Tal fato fica evidente com outro depoimento que ratifica as afirmações:
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Aluno F: “Então, tenho em mim que tudo ainda é muito novo, serei sincero
em dizer que não consegui realizar todas as leituras, o acúmulo de atividades
e ações (sou da formação pedagógica) compromete um pouco a plena
realização dos estudos, necessitando por vezes abrir mão de algo para
realizar outra atividade. De toda forma... boa parte da leitura que fiz foi
significativa para meu trabalho no estágio. Compreender a história e a
trajetória da educação foi fascinante, pois percebi o quão distantes no
aspecto temporal estamos, mas tão próximos de modelos tradicionais ainda
não superados tb nos mantemos em sala de aula (percebi muitas coisas
bacanas no estágio, bacanas no sentido crítico e reflexivo, que deve ser
observado com fim de promoção de mudanças).
No entanto, acho que o modelo EaD ainda deixa a desejar, em minha visão,
pois me parece muito programado, as mensagens, avaliações, atividades
consistem de poucas variáveis nos retornos, acabam se limitando a: você fez,
você não fez. Talvez uma participação mais ativa dos tutores, fazendo
devolutivas mais precisas e especificas de cada aluno garantiria uma
qualidade maior nessa relação que aqui se estabelece. Entendo que são
diversos alunos, e o processo de orientação e tutoria também se torna
exaustivo nesse sentido, mas isso de modo algum coloca em jogo a qualidade
da formação dos professores ou tutores, talvez seja uma impressão minha
que advém do ensino presencial. De toda forma, obrigado por suas
mensagens, apesar de não termos trocado tantas informações, notei que
você estava sempre atenta, isso é bom! ... ...Negativo eu insisto na ideia das
devolutivas das avaliações e atividades, acho que um retorno mais
consistente, indicando os pontos fortes e fracos dos trabalhos/provas
dissertativas, nos dariam mais segurança com o que estamos
construindo... Obrigado por tudo! Perdão se algo ficou incompreensível ou se
soei rude, uma ótima férias.

Quando o estudante, denominado Aluno F, sinaliza que as devolutivas são
inconsistentes, é oportuno frisar que pode ser a falta de experiência do professor-tutor
em responder de forma consistente com base teórica ou a própria falta de tempo em
elaborar melhor as devolutivas e enviar para o estudante respostas prontas.
Em forma de síntese da análise, se faz necessário repensar o papel ou a função
do professor-tutor na EAD: Que indivíduo é esse? Qual significado ele tem para a
Instituição? São reflexões que podem dar pistas para um novo olhar para a função do
professor-tutor.
Na Figura 25, a seguir, temos o cruzamento da presente questão com a
frequência de acesso do aluno:
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Figura 25 – Relação entre frequência de acesso e avaliação geral

Fonte: A autora

Nesta questão, percebe-se que pouquíssimos alunos indicaram que há demora
na resposta do professor tutor, apesar dos alunos optantes por esta resposta estarem
enquadrados nos que acessam “todos os dias” (5,56%) e uma vez por semana
(3,23%). Outro ponto positivo é que ninguém indicou ficar sem resposta.
Além disto, em torno de 67% do total de alunos que entram todos os dias ou
uma vez por semana indicaram que o professor está sempre interagindo de forma
clara e objetiva, o que representam um percentual bastante positivo dos alunos que
realmente interagem com o sistema.
Apesar disso, em média 30% dos alunos de todas as faixas etárias indicaram
que o professor-tutor só entra em contato quando solicitado. Isto é preocupante, já
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que o professor-tutor deve entrar em contato com o aluno através de mensagens via
AVA quando:

-

Há avaliações ou atividades que estão próximas do encerramento;

-

Quando há mudança de calendário, o que é raro acontecer;

-

Se o aluno entregou a atividade incorreta, solicitando que a refaça;

-

Orientações do conteúdo a ser estudado para avaliação ou atividades a
serem desenvolvidas na sala virtual;

-

Avisos sobre fechamento das avaliações ou atividades;

-

No momento que estamos em pandemia, os professores-tutores estão
fazendo encontros virtuais ao vivo e gravando videoaulas;

-

Envio material de apoio, além dos que estão disponíveis no AVA, entre
outros.

Cabe ressaltar aqui que a Instituição disponibiliza um planejamento organizado
de acordo com os ciclos de ensino proposto para o semestre. Assim, deve-se
investigar por que um percentual tão grande de alunos afirma receber contato do tutor
apenas quando solicitado.

desvincula-se da pessoa do professor como o dono da verdade. Este agora
participa no processo de ensino/aprendizagem com um papel mediador entre
a informação disponibilizada e a aprendizagem. Novas metodologias exigem
novas posturas de relacionamentos entre os envolvidos no processo. No
entanto, não significa que o professor possa desaparecer; pelo contrário, sua
presença virtual é fundamental para organizar e motivar a comunicação entre
os alunos, a fim de que não se perca o foco da atividade ou mesmo do curso
(PEREIRA; TERUYA, 2017, p. 257).

É muito relevante considerar, no entanto, que o professor-tutor é responsável
por cerca de 300 a 400 alunos por turma. Além disso, o professor-tutor tem uma carga
horária que não condiz para exercer uma tutoria que seja significativa para o número
de estudantes sob a sua orientação.
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5 CONSIDERAÇÕES

Esta pesquisa partiu da experiência da pesquisadora como professora-tutora
de um polo de apoio presencial de uma instituição superior de ensino, que buscou
teorias e autores da literatura que evidenciassem questões importantes referentes à
inserção das novas tecnologias de comunicação e interação na educação, com foco
especial na relevância da função do professor-tutor, bem como ao acolhimento e ao
feedback individualizado, como oportunidades de diminuir a insegurança do estudante
frente às novas tecnologias e ao processo de ensino e aprendizagem realizado na
modalidade EAD.
Pretendeu-se, portanto, apontar diretrizes para o trabalho do professor-tutor,
colaborando para uma reflexão mais assertiva sobre sua interação com o estudante,
apontando para a importância da qualidade nos feedbacks.
Estudar as teorias do Design de Interação para compreender mais
adequadamente a própria função acadêmica, aperfeiçoar o olhar para a importância
da interação/interatividade para o correto acolhimento e a permanência do estudante
nos cursos a distância ajudou esta pesquisadora a refletir sobre novas possiblidades
de agir como professora-tutora Toda esta pesquisa auxiliou a se poder afirmar que a
interação pode vir a ser um grande modificador no processo de ensino e
aprendizagem, não só na modalidade EAD, mas também para toda forma de
desenvolvimento humano.
Com o crescimento da EAD nos últimos tempos, esta pesquisa se fez relevante
ao discutir a função do professor-tutor dentro de um processo crítico-reflexivo para
uma inovação educacional. Pode ser acertado afirmar que as autoridades
educacionais e mesmo as próprias Instituições de Ensino Superior (IES) que oferecem
cursos na modalidade EAD (o que em nosso país está crescendo assustadoramente)
precisam “olhar” mais atentamente para a qualidade do que estão oferecendo. Em
alguns casos, o estudante é visto como mercadoria, pois as IES abrem polos em
locais, muitas vezes, inapropriados, oferecendo cursos a “R$1,99” com qualidade de
material didático e de qualificação profissional dos tutores, no mínimo, duvidosas. Há
casos em que o polo não oferece qualquer suporte ao estudante, somente
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atendimento telefônico ou via AVA para contato com os professores-tutores que estão,
muitas vezes, em outros estados ou países e que, por falta de preparação/formação,
não conhecem os diferentes aspectos sociais, econômicos, culturais, dentre outros,
que estão imbricados no processo de ensino e aprendizagem daquele indivíduo
estudante.
A experiência vivida na EAD por esta pesquisadora possibilitou a
aprendizagem de estratégias de acolhimento individualizadas, que fizeram com que o
olhar se voltasse para o estudante que chega à EAD como um indivíduo, colaborando
para que ele a entenda como um projeto novo de vida que traz muitos desafios a
serem enfrentados. Neste sentido, esta pesquisa demonstra que cabe aos
professores-tutores conscientizarem-se de que eles fazem a diferença nesse espaço
de atuação profissional como profissionais da educação e não meros agentes
administrativos.
É fato que a função representativa docente passa por modificações e
adequações em razão do desenvolvimento humano e da sociedade que quer rapidez
na qualificação profissional. Espera-se, por meio desta pesquisa, poder colaborar para
que novos olhares possam se constituir e que não só as IES qualifiquem melhor os
futuros professores-tutores, mas possibilitem uma formação continuada para além da
tutoria, sendo fonte de novas pesquisas sobre o assunto.
Considerando o percurso da EAD até o presente, pode-se dizer que a formação
do professor-tutor deve ser balizada no conhecimento das TIC, mas, em especial para
a compreensão das relações humanas que estão intimamente ligadas neste fazer
profissional. Desse modo, o estudante poderá sentir-se acolhido, sabendo que por
trás da máquina há uma pessoa com quem ele pode contar.
Ressalta-se que há muito a se pesquisar em relação à tutoria e à função do
professor-tutor, especialmente, em meio ao cenário mundial educacional atual, em
que todos os níveis de ensino estão utilizando as TIC para fazer chegar o conteúdo e
o conhecimento aos estudantes. Mais do que nunca, é preciso repensar o papel do
professor-tutor, seja na EAD, ou em “trabalho remoto”, mas com o olhar para as
relações humanas, sobretudo.
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O mais importante é o que isso significa: além de aumentar as ofertas de cursos
na modalidade EAD, a função de professor-tutor ainda não é reconhecida pelo
Ministério do Trabalho e tampouco pelos órgãos educacionais. Embora exista a
avaliação externa estabelecida pelo MEC para os cursos de graduação, muitas IES
treinam seus estudantes para tal prova, para assim elevar a classificação.
Nesse sentido, entendem-se que a qualificação vai depender de cada IES e,
sendo assim, será imprescindível se criar parâmetros para qualificar professorestutores, uma vez que a formação de professores–tutores é o que impacta diretamente
na qualidade do serviço oferecido e na formação do estudantes para o mercado de
trabalho, num ciclo diretamente ligado aos resultados da sociedade.
Finalmente, considera-se que todas as reflexões realizadas a partir desta
dissertação são apenas um contributo à formação de novos professores-tutores.
Deixa-se, portanto, a indicação para que novas pesquisas sejam feitas para a
elaboração de um guia de orientações para o trabalho na tutoria apoiado no Design
de Interação.
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP
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ANEXO B – Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE)
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ANEXO C – Questionário
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ANEXO D – Extratos das Respostas do Questionário
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