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Introdução 

 O presente trabalho teve como objetivos promover reflexões quanto à modalidade de ensino a distância, 

destacando a importância da tutoria, delinear o surgimento da EAD no Brasil, apresentar e analisar os aspectos positivos 

e negativos da EAD e conhecer as estratégias e recursos utilizados pelo tutor na EAD. A modalidade de ensino a 

distância está crescendo e ganhando cada vez mais espaço no mundo capitalista e tecnológico em que vivemos, e essa 

situação não é diferente no Brasil. A tecnologia, está cada vez mais desenvolvida e disponível para a população, 

principalmente o acesso a Internet e aos meios de comunicação e informação, e com a EAD mais pessoas estão tendo a 

oportunidade de estudar, já que, os alunos podem fazer o seu próprio horário de estudo, de acordo com a sua 

disponibilidade. O tutor, tanto presencial, quanto a distância exerce grande importância nessa modalidade de ensino, 

pois passa a ser o mediador, entre o ambiente virtual de aprendizagem, o professor formador, a instituição, com o aluno, 

além de ser visto como um “guia”, e deve superar a postura de um docente transmissor de conhecimentos, ou seja, deve 

conferir a direção para a apropriação do conhecimento, a partir da interação entre professor e aluno, interação entre 

aluno/aluno.  

Muitos estudiosos, porém, miram apenas nas desvantagens apresentadas por essa modalidade de ensino e esse 

trabalho se justifica e tem grande relevância pela importância que a educação a distância tem adquirido com o passar 

dos anos, especificando e detalhando o trabalho do tutor. 

 

 

Material e métodos 

Para o desenvolvimento do estudo foi realizada uma revisão bibliográfica, pelo método de revisão empírica, de obras 

existentes sobre a temática. Foram consultadas várias literaturas relativas ao assunto em estudo, incluindo a leitura de 

artigos publicados na internet, para que se conseguisse explicar como o problema vem sendo pesquisado do ponto de 

vista metodológico. 

No primeiro momento, a escolha do tema foi realizada com base na acessibilidade de biografias. Fez-se a opção por 

trabalhar com os temas educação a distância, sua importância, vantagens e desvantagens e a tutoria e seu real papel na 

sociedade. Posteriormente, houve a coleta de dados essenciais para a elaboração do presente artigo, selecionando as 

obras relevantes para a deflagração do tema escolhido. Após a coleta de dados, as informações principais foram 

acolhidas através da leitura das obras selecionadas. Por fim, os dados foram documentados por meio de fichamentos e 

anotações.  

A metodologia utilizada teve como finalidade oferecer fundamentação teórica para melhor andamento e realização 

do trabalho, desvendando, recolhendo e analisando as informações necessárias.  

 

Resultados e Discussão 

Atualmente, vivemos em um mundo globalizado, no qual a tecnologia se faz bastante presente, inclusive na 

educação.  

A educação a distância (EAD) vem sendo caracterizada como uma modalidade de ensino onde não há um contato 

físico e/ou temporal entre o aluno e professor, essa relação é mediada através de recursos tecnológicos, ou seja, acontece 

virtualmente. A EAD também é vista como uma oportunidade de democratização do ensino. 

Apesar de ser considerada contemporânea e moderna, a EAD originou-se no mundo no século XVIII [1] e vem se 

popularizando cada vez mais, principalmente com o advento e desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs), pois é de grande alcance, abrangendo locais de difíceis acessos, dessa maneira, muitas pessoas 

estão tendo a oportunidade de estudarem, já que podem se organizar e fazer o seu próprio horário de estudo, pois as 

aulas não acontecem no modelo tradicional de educação.  

Na modalidade de ensino a distância, o estudante deve ser comprometido, dedicado e esforçado, necessita 

desenvolver habilidades e aptidões, separar diariamente um tempo para os estudos, além de possuir autonomia, 

independência e muita força de vontade para vencer os obstáculos e desafios que são estabelecidos no decorrer do curso. 

 
 



 

A EAD através de suas peculiaridades e características atende um grande número de estudantes e não existe o risco 

de atingir a qualidade do ensino e da aprendizagem desses alunos matriculados. 

Por estar em crescente desenvolvimento, a EAD, apresenta aspectos favoráveis e desfavoráveis para quem a escolhe, 

além de ser uma oportunidade de ampliação das ofertas de cursos, aumentando a inclusão social. Proporciona economia 

de tempo e dinheiro, já que é o próprio aluno quem faz o seu horário e estuda no local de sua preferência, não há 

deslocamento para a instituição. É favorável para as pessoas que tem uma rotina intensa de trabalho, além de ser uma 

oportunidade para as pessoas retornarem aos estudos. Quanto aos pontos negativos podemos destacar os elevados 

investimentos iniciais, a falta de interesse por parte de alguns alunos, o que exige maior preparação por parte dos 

estudantes, que precisam ser disciplinados, a falta de interação direta com outras pessoas, perdendo assim, potencial de 

socialização. Os equipamentos utilizados devem estar em perfeito estado para a sua utilização.  

As principais vantagens são: alargar a oferta de programas adequados às necessidades atuais; permite uma economia 

significativa de tempo e de deslocamentos e possibilita o acesso às pessoas com dificuldades especiais de ordem física 

ou de isolamento; utilização de tecnologias de informação e comunicação que permitem trabalhar com grande 

quantidade de informação e com rapidez; estimula a auto-aprendizagem, permitindo um desenvolvimento pessoal 

contínuo dos indivíduos, conferindo-lhes maior autonomia; dá origem a métodos e formatos de trabalho mais abertos, 

que envolvem a partilha de experiências. As principais desvantagens são: não proporciona uma relação humana 

alunos/professor típica de uma sala de aula; Não gera reações imprevistas e imediatas; exige elevados investimentos 

iniciais, isto é, muitos recursos para a criação dos conteúdos dos cursos, especialmente para produtos/suportes em 

formato multimídia; exige alguns conhecimentos tecnológicos (informática e multimídia); reduzida confiança neste tipo 

de estratégias educativas por parte dos mais conservadores e resistentes à inovação e mudança; excesso de conteúdos 

teóricos; componentes tecnológicos que desatualizam rapidamente; custo de acesso à internet elevado por parte dos 

alunos. [2] 

Embora apresente alguns pontos negativos, a educação a distância se faz cada vez mais imprescindível nesse mundo 

globalizado e com certeza veio para acrescentar, já que é por meio dela que mais pessoas estão tendo a oportunidade de 

se aperfeiçoarem efetivamente, devido as suas características positivas, que são bastante atrativas, além de ser um 

instrumento para elevar a formação educacional do Brasil. 

Sabe-se que a EAD vem crescendo em ritmo acelerado, não somente no Brasil como também em todo mundo. No 

entanto, esse crescimento seria desordenado se não fosse a presença de figuras que proporcionam uma maior adesão a 

essa modalidade de ensino-aprendizagem, como os tutores presenciais e a distância. Assim sendo, o surgimento da EAD 

veio para consolidar uma modalidade de ensino que tem por objetivo ultrapassar barreiras geográficas e temporais, mas 

que também conta para seu desenvolvimento com profissionais, como tutor, para manter alunos ativos em suas 

plataformas virtuais. 

Os tutores têm a função de observar e registrar o desempenho do estudante nos ambientes de ensino utilizando 

ferramentas tecnológicas educacionais disponíveis nos próprios ambientes virtuais de ensino-aprendizagem como é o 

caso do Moodle [3]. A observação e o registro denominados como monitoramento devem ser baseados nos objetivos e 

conceitos centrais do curso tornando-se condição essencial para que os estudantes formulem questões, articulem 

interpretações e construam reflexões coerentes com conceitos priorizados nos recursos educacionais. Para que isso 

aconteça, há a necessidade do reconhecimento da função do tutor, bem como dar a oportunidade para que ele se 

qualifique. Deve ser oportunizado aos tutores meios de trabalho e ambientes apropriados para o desenvolvimento de seu 

ofício. As instituições de ensino devem ser equipadas com laboratórios de informática, máquinas novas e com softwares 

apropriados e atualizados. O ambiente de trabalho é fundamental para o trabalho do tutor. Ter à disposição 

computadores novos que sejam capazes de atender à demanda é de suma importância. Os tutores precisam cumprir 

carga horária no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para que possam sanar dúvidas dos alunos. Dessa forma, 

a conectividade com a internet deve ser eficiente, tendo a Instituição de Ensino (IE) que investir para que a plataforma 

virtual não tenha oscilações. 

Para que isso aconteça, há a necessidade do reconhecimento da função do tutor, bem como dar a oportunidade para 

que ele se qualifique. A tutoria é peça-chave no processo de ensino-aprendizagem da EAD. A ele, deve ser 

proporcionada a adequada qualificação, bem como o reconhecimento pela função desempenhada. 

 



 

 

Considerações finais 

Em séculos de ensino pelo mundo, a educação a distância é aquela que tem por habilidade atingir uma maior 

quantidade de pessoas e lugares em diferentes momentos. A possibilidade de se poder estudar em casa, no seu tempo, é 

o que mais motiva as pessoas a procurarem cursos que são oferecidos por plataformas virtuais. 

É nesse contexto que a tutor, presencial ou virtual, se encaixa nos anseios dos estudantes que precisam de 

direcionamento, de guia que os oriente. O tutor é de suma importância para EAD, pois é capaz de direcionar o aluno, 

auxiliar os professores, e dirimir as questões burocráticas da coordenação. É o profissional capaz de atender às 

necessidades de toda equipe. 

A educação a distância crescerá ainda mais, já que as pessoas possuem um estilo de vida acelerado, necessitando de 

mais tempo para realizar e adequar as atividades do dia a dia aos estudos, e a EAD oferece essa oportunidade. 

O novo modelo de ensino-aprendizagem, a EaD, é capaz de encurtar distâncias geográficas, e os alunos, ainda assim, 

não continuam isolados devido ao auxílio de profissionais capacitados para sanarem suas dúvidas e anseios. Os tutores 

são profissionais que têm por objetivo estimularem os alunos no prosseguimento de seus cursos, destacando a EaD 

como um ensino autônomo, mas não menos importante que as modalidades de ensino tradicionais. 

Abordando este novo modelo de ensino-aprendizagem, espera-se que se façam novos questionamentos aos 

profissionais que lidam diretamente com a EAD, com o intuito de que se possam aprimorar as pesquisas de 

aprimoramento do acesso a essa modalidade de ensino, valorizando os referidos profissionais, principalmente no que se 

refere à qualificação dos mesmos. 
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