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Resumo –  A modalidade  de  ensino  a  distância  vem  ocupando  um  terreno
significativo no cenário da educação nacional, principalmente, no que se refere ao
ensino  em  nível  superior.  Dessa  forma,  o  presente  artigo  tem  como  objetivo
apresentar  uma  análise  do  papel  do  professor,  do  aluno  e  do  tutor  EaD,
destacando o surgimento de um novo perfil de tutor, dentro do Setor Pedagógico
da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, o tutor de referência. Este
tutor tem papel fundamental para o planejamento e organização das disciplinas dos
cursos  ofertados  nessa  modalidade.  Ele  é  responsável  pelo  apoio  e
assessoramento  didático-pedagógico,  o  que  inclui  ações  relacionadas  ao
planejamento  da  disciplina  no  AVA,  bem  como a  diferentes  mídias  que  serão
utilizadas pelos  docentes.  Essa nova experiência  se mostrou relevante,  pois,  a
partir  de uma estrutura de acolhimento e a criação de um material denominado
“passo a passo do professor”,  os docentes têm oportunidade de planejar  suas
disciplinas  com  apoio  destes  tutores  e  de  recursos  tecnológicos  atuais,
selecionados a partir de pesquisas realizadas dentro do Setor Pedagógico. 

Palavras-chave: Tutor de referência, professores, modalidade EAD.

Abstract – The modality of distance education has occupied a significant ground in
the setting of national education , especially with regard to teaching at the college
level . Thus , this experience report , aims to present an analysis of the role of the
teacher , the student and the tutor DL , highlighting the emergence of a new tutor
profile within the industry Pedagogical State University Midwest , UNICENTRO the
tutor  reference  .  This  tutor  is  essential  for  planning  and  organizing  academic
courses  offered  in  this  modality  paper.  He  is  responsible  for  supporting  and
didactic-  pedagogic  counseling  ,  including  related engineering discipline  in  AVA
shares , as well  as the different media that will  be used by teachers. This new
experience was also relevant because , from a host structure and the creation of a
material called "step by step teacher " , teachers have the opportunity to plan their
courses  with  the  support  of  these  tutors  and  current  technological  resources  ,
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1. Considerações Iniciais 

A modalidade  de  ensino  a  distância  vem  ocupando  um  terreno  significativo  no
cenário da educação nacional, principalmente, no que se refere ao ensino em nível
superior. Isso ocorre devido ao seu diferencial metodológico, prático e acessível, que
ultrapassa barreiras e destaca-se em diversas áreas do conhecimento. Tendo em
vista a importância do processo de ensino e aprendizagem, temos como objetivo,
neste texto,  pensar o perfil do professor, do aluno e do tutor da EAD, uma vez que
esses sujeitos são considerados essenciais para o desenvolvimento e a constituição
dessa modalidade de ensino. A partir  disso, é parte de nossos anseios, também,
trazer um novo perfil de tutor, por meio da designação tutor de referência, criada a
partir de trabalhos desenvolvidos no setor pedagógico da Universidade Estadual do
Centro-Oeste  (UNICENTRO-PR),  no  qual  o  tutor  de  referência  trabalha  com  o
professor no processo de construção das disciplinas.

De  acordo  com Alves  (2009),  a  educação  a  distância  no  Brasil  tem uma
trajetória significativa, pois, mesmo existindo momentos de estagnação, provocados
pela ausência de políticas públicas, em mais de cem anos foram criados programas
bastante  conceituados,  que  contribuíram  com  a  expansão  da  modalidade,
favorecendo, principalmente, cidadãos que não tinham acesso à educação. Nesse
sentido, o que há, na atualidade, é o reflexo de um grande período de conquistas e
inovações. Por esse enfoque, nossos questionamentos nesse texto são centrados
em uma educação à distância na “era digital”, ou seja, pensa-se na consolidação
dessa  modalidade  de ensino  por  meio  dos Ambientes  Virtuais  de  aprendizagem
(AVA), que de acordo com Araújo e Marquesi (2009),  possibilitam experiências e
formas  de  aprendizagem  que  permitem  uma  nova  visão  e  um  período  de
aperfeiçoamento que se refere ao modelo proposto. Além disso, o avanço e o uso
desenfreado das novas tecnologias contribuem, de forma significativa, na construção
do conhecimento, uma vez que podem ser utilizadas em prol da consolidação do
ensino devido à possibilidade de acesso que elas proporcionam às informações, de
modo rápido, fácil e jamais previsto, tornando-se possível a interação com diversas
pessoas de diversos lugares em tempo real. Segundo Mattar (2012), o progresso
das TICs possibilitou uma série de atividades interativas em EaD e, atualmente, não
se pode pensar o conceito excluindo as novas tecnologias.

O professor, o aluno e o tutor da educação a distância integram essa forma de
pensar,  posto  que  fazem parte  do  contexto  atual  e,  mesmo ocupando  posições
diferentes, não podem ser pensados separadamente, uma vez que um está ligado
ao outro no processo de ensino e aprendizagem por meio das novas tecnologias.
Assim, lançamos um olhar a esses sujeitos como aqueles que ocupam posições que
sustentam essa  modalidade  de  ensino,  pois  são,  ao  mesmo  tempo  aprendizes,
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pesquisadores  e  atuantes,  correspondendo  às  exigências  da  EaD.  De  forma
direcionada,  serão traçados possíveis  perfis e adjetivações no que concerne aos
sujeitos da EaD em âmbito nacional.

2. Sujeitos-agentes da EaD

O  aluno  que  integra  a  EaD  é  aquele  que  além  de  interagir  e  compartilhar
experiências,  vive  em  constante  pesquisa  e  busca  pelo  aprendizado.  Ele  é
considerado um “sujeito  agente”,  pois,  usufrui  da  autonomia  no que se  refere  à
busca, ao estudo e à realização das atividades. No entanto, a organização do tempo
é imprescindível, visto que há prazos que constituem a organização da disciplina do
curso. Algumas características são necessárias para o aluno, tais como: autonomia,
persistente,  pesquisa,  determinação  e  necessidade  de  realização  pessoal.  A
autonomia é essencial para o bom desempenho do aluno. Além disso, o trabalho em
grupo  (interação  com  alunos,  professores  e  tutores)  e  o  comprometimento  são
fundamentais. 

A noção de que a autoaprendizagem faz parte do objetivo do curso
caracteriza-se  como  tópico  importante  para  que  se  desenvolva  um  trabalho
significativo (SANTINELLO, 2010). Isso não quer dizer que o aluno está sozinho. Ao
contrário, ele é assistido por professores e tutores durante o processo de ensino. No
entanto, como é o aluno quem organiza os momentos de estudos, ele é o principal
responsável por seu sucesso e, caso não consiga gerenciar seu tempo, terá muita
dificuldade na aquisição da aprendizagem. O gerenciamento do tempo é uma das
principais capacidades do aluno de EaD, uma vez que, a partir da organização, ele
consegue interagir no ambiente virtual, realizar suas atividades, trocar ideias com
professores, tutores e outros alunos. Dessa forma, o aluno de EaD é aquele que
desfruta  o  privilégio  de  ter  acesso  e  compartilhar  experiências  e  informação,
interagindo de diferentes maneiras a partir das novas formas de interação que são
criadas a todo momento (MATTAR, 2012), rompendo barreiras de tempo e espaço
por meio do avanço tecnológico e da globalização. 

Ao  lado  do  aluno,  o  professor  trabalha  na  elaboração  e  aplicação  de
procedimentos  que  se  pautam  nas  vivências,  experiências  e  necessidades  dos
cursos  a  distância.  Assim  como  o  aluno,  o  professor  também  experiencia  um
processo  de  constante  busca,  pois,  essa  modalidade  de  ensino  exige um
comprometimento maior,  sendo necessário levar em conta aspectos relacionados
aos atos de ensinar e aprender,  além das características e perfis do público em
questão  (BEHAR,  2013).  Nesse  processo,  é  papel  do  professor  organizar  e
direcionar os conteúdos, bem como desenvolver atividades práticas e pedagógicas,
que visam estratégias de ensino e aprendizagem.

O professor pode ser considerado um sujeito “onisciente” no que se refere à
disciplina, pois, precisa ter uma visão global, planejando-a desde o início e prevendo
intervenções, visto que ele é o responsável  pelo direcionamento das discussões.
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Para  que  isso  ocorra,  além  do  conhecimento  teórico,  prático  e  metodológico  é
preciso  estabelecer  uma relação de  diálogo  aberto  com todos  os  envolvidos no
processo, uma vez que o trabalho a distância é, acima de tudo, colaboração em que
ocorre comunicação de muitos para muitos e esse fator é essencial  para o bom
andamento do curso (SANTOS, 2003). Nessa conjuntura, a partir do conhecimento e
da interação, o professor precisa romper com as barreiras da sala de aula, usando
diferentes alternativas de comunicação midiática,  como  Blogs,  Youtube,  Google+,
redes sociais, etc, proporcionando um trabalho diferenciado por meio de estratégias
pedagógicas que tornem o aprendizado significativo, estimulando o aluno à busca
pelo conhecimento. O professor “onisciente” faz adaptações, estabelece relações e
norteia  a  vida  acadêmica  do  aluno,  propondo  procedimentos  metodológicos
adequados a essa modalidade de ensino.

De acordo com Aretio (1996) a palavra tutor leva compreender a figura de
tutela, defesa ou proteção de uma pessoa menor ou necessitada. Ainda que o termo
ganhe diversos significados com sua intensa utilização na educação a distância, nos
primeiros  cursos  da  modalidade,  o  papel  do  tutor  restringi-se  a  ideia  clássica  e
jurídica citada.

O  professor-tutor  atua  como  mediador  no  processo  de  aprendizagem,
orientando os estudantes nas suas escolhas e possibilita a eles, por instrumentos
adequados, o sucesso no processo, estimulando-os a construir o próprio saber. Ele
é  fundamental  para  que  aconteça  a  tríplice  interação  entre  os  acadêmicos,
professores e conteúdos. O tutor procura a inovação, a todo o momento, a partir de
ambientes de aprendizagem colaborativos, estando atento e em constante contato
com  os  alunos,  para  o  atendimento  de  suas  necessidades.  Ele  é  um  agente
motivador,  contribuindo para  que o  aluno alcance seus objetivos e construa sua
autonomia.  Ainda  com relação  à  tutoria,  frisa-se  que  a  atuação  ocorre  de  duas
formas: presencial e a distância. O atendimento a distância realiza-se de acordo com
a  necessidade  do  aluno,  por  meio  de  mensagens  via  plataforma,  e-mails,
telefonemas etc. Ou, no caso de tutoria presencial, realiza-se nos polos. Nas duas
modalidades o tutor precisa ter domínio de diferentes ferramentas de comunicação,
bem como dos conteúdos estudados. Além disso, ele é responsável por informar aos
alunos  as  datas  de  avaliação,  orientações  da  secretaria  do  curso,  correção  e
feedbacks das atividades avaliativas e promover a comunicação entre os alunos e
professores. 

Um  novo  perfil  de  tutor  foi  estabelecido  dentro  do  Setor  Pedagógico  na
Universidade Estadual  do Centro-Oeste,  o tutor  de referência.  Ele é responsável
pelo apoio e assessoramento didático-pedagógico, o que inclui ações relacionadas
ao planejamento da disciplina via Moodle, bem como diferentes mídias que serão
utilizadas pelo docente. 
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2.1. O trabalho do tutor de referência

Os cursos oferecidos pela Unicentro-PR estão se inovando a partir do trabalho que
se inicia no Setor Pedagógico.  A equipe do Setor é formada por um coordenador e
um grupo de tutores de referência. Segundo Knuppel e Eckstein  (2013), o trabalho
da equipe envolve uma dimensão efetivamente pedagógica, pois, trata de princípios
e  ações  didáticas  pertinentes  a  uma execução  eficaz  do  objetivo  proposto  pelo
professor  conteudista.  Sua  função  principal  é  “coordenar  a  criação  de  espaços,
métodos e técnicas que contribuam para atingir os fins e objetivos da educação”
(Oliveira apud  Knupel e Eckstein,  p. 5, 2013) 

O trabalho do tutor de referência visa o acompanhamento dos professores na
organização  da  disciplina,  proporcionando  durante  os  encontros  no  Setor
Pedagógico, uma constante reflexão sobre a ação educativa no AVA, com vistas à
melhoria da qualidade de ensino oferecido pela Universidade. Estudos e pesquisas
sobre  diferentes  propostas  pedagógicas  foram  realizadas,  tendo  em  vista  a
qualidade  e  inovação  dos  cursos.  A  partir  desse  trabalho,   uma  arquitetura
pedagógica foi desenhada, alicerçada na perspectiva pedagógica situada,  em “[...]
que entende a aprendizagem como prática social [...]  conhecimento localizado na
ação de pessoas e grupos [...]”.  (LITO E FORMIGA,  2009,  p.  96 e p.  98).  Esta
perspectiva considera o contexto social da aprendizagem, o campo de prática, AVA.

O  professor  que  vai  atuar  em  um  curso  na  modalidade  à  distância  na
Unicentro,  recebe  o  apoio  da  equipe  pedagógica  a  partir  de  uma  estrutura  de
acolhimento.  A  primeira  reunião  é  agendada  via  e-mail,  tendo  em  vista  o
planejamento e construção da disciplina, no qual o professor recebe uma pauta, que
será discutida com o tutor de referência, conforme segue:
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Figura 1 – Pauta da reunião

 Acreditamos que a partir da pauta tratada na reunião, o professor conteudista
terá  apoio  pedagógico  necessário  para  que  possa  pensar  sua  disciplina  e  as
diversas possibilidades de interação, que podem ser realizadas tanto pelo  moodle
quanto por canais eletrônicos, blogs, repositórios, redes sociais, etc. Além disso, o
docente terá contato com o plano de ensino e o mapa da disciplina e a importância
desses materiais dentro desse processo. Aqui se inicia uma agenda seguida pelo
professor e tutores de referência que ocorre desde o planejamento da disciplina até
sua finalização.

2.2 Passo a Passo do Professor: atividades do professor de EAD da Unicentro

A arquitetura pedagógica dos cursos é pensada tendo em vista a necessidade da
construção de um ambiente dialógico e interativo.  Behar (2009), considera que o
modelo pedagógico para Educação a Distância é um sistema de premissas teóricas
que orienta a forma como se aborda o currículo e que se concretiza nas práticas
pedagógicas  e  nas  interações  realizadas  entre  professor-aluno-objeto  de
estudo/conhecimento.  
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Nesse âmbito, foi construído um material de planejamento para o professor,
denominado  Passo  a  Passo  do  Professor.  Esse  material  contém  todas  as
informações necessárias com detalhes do trabalho de construção da disciplina no
AVA moodle, nosso campo de prática. Ele traz orientações sobre: a) O professor e o
Coordenador de Curso, b) o professor e o Setor Pedagógico, c) Mapa e Plano de
Ensino,  d)  Roteiro  de  videoaulas  e  audioaulas,  e)  roteiro  de  webconferência,  f)
roteiro  de  e-book,  g)  REA.  O  documento  foi  organizado  com o  objetivo  de  ser
apresentado ao professor na primeira reunião. O tutor de referência apresentará o
material com detalhes, explicações e esclarecimento de dúvidas. 

Primeiramente,  apresenta-se  informações  sobre  a  importância  da
comunicação do professor com a Coordenação do seu curso. Essa comunicação é
fundamental  para  que  o  docente  compreenda  a  dinâmica  do  curso  que  atuará.
Informações sobre  a organização do cronograma,  a  produção do livro virtual  da
disciplina, o agendamento da webconferência, assim como o encaminhamento do
professor ao Setor pedagógico são papéis de responsabilidade do Coordenador de
curso. 
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Figura 2 – Passo a passo do professor: professor e coordenador de curso

O segundo item do material traz esclarecimentos sobre a relação do professor
com o Setor Pedagógico. Nesse momento, o tutor de referência explica qual a sua
função e qual é a função do professor na organização da disciplina, apresentando
resumidamente  todos  os  materiais  didáticos  necessários  para  o  planejamento  e
construção da disciplina no ambiente virtual. É fundamental que o tutor de referência
seja  claro  em comunicar  todos  os  detalhes,  mostrando  também ao  professor  o
ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, considerado o campo de prática, onde
ele deve pensar em como organizar os seus materiais, de modo que o ambiente se
torne de fato interativo e dialógico. É necessário, também, considerar a importância
do acompanhamento do professor a cada unidade da sua disciplina, acessando e
fazendo mediações diariamente nos fóruns, esclarecendo as possíveis dúvidas que
surgirem  dos  alunos.  Nesse  momento  o  tutor  de  referência  organizará  com  o
professor  uma  agenda,  com  datas  importantes  da  disciplina,  para  entrega  dos
materiais, entre outros, conforme segue: 
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Figura 3 – Passo a passo do professor: professor e setor pedagógico

No terceiro item, são apresentadas as ferramentas que serão utilizadas pelo
tutor de referência para organização da disciplina no AVA moodle.  Para que isso
ocorra, o professor deve organizar o material dentro de dois modelos propostos: o
Plano de Ensino e o Mapa da disciplina. Segundo Knuppel e Eckstein (2013),  o
Plano de Ensino é a essência para estruturação e organização das disciplinas. O
Mapa traz, de forma mais detalhada, os itens que constam no plano de ensino, com
algumas especificidades necessárias  para  o  AVA.  No material,  o  professor  pode
compreender  melhor  a  estrutura  de  cada  modelo,  podendo  também  fazer  o
download.  
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Figura 4 – Passo a passo do professor: mapa da disciplina e plano de ensino

O  quarto  item  traz  informações  sobre  o  planejamento  das  videoaulas,
audioaulas,  contendo também um roteiro para download e orientações sobre os
áudios de acessibilidade.  A videoaula e áudioaula são uma ferramenta pedagógica
que tem como objetivo aproximar professores e alunos. Os áudios de acessibilidade
são leituras realizadas pelo professor da disciplina dos textos introdutórios de cada
unidade de estudo. O tutor de referência nesse momento, orienta o professor no
planejamento desses materiais, contando também com auxílio da equipe de vídeos.
Além de um roteiro de videoaula disponibilizado no passo a passo, existe também,
sugestões para o professor, de diferentes videoaulas, contribuindo para o pensar de
forma criativa no planejamento da mesma.  

10
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Figura 5 – Passo a passo do professor: roteiro de vídeo, audioaulas e áudio de
acessibilidade

O  quinto  item  consiste  em  trazer  informações  que  se  referem  à
webconferência, caracterizada como uma ferramenta midiática que aproxima alunos
e professores por meio de um encontro virtual. Nesse momento, o professor pode
esclarecer dúvidas e revisar o conteúdo abordado, tendo em vista a prova presencial
realizada nas semanas posteriores. Além disso, o fórum tira-dúvidas é um espaço
que pode nortear os assuntos tratados na web, uma vez que o professor pode ter
uma noção,  por  meio  das dúvidas,  das principais  dificuldades enfrentadas pelos
alunos. Convém frisar, também, que além do apoio pedagógico, o professor conta
com o apoio técnico de uma equipe específica do setor de vídeos no momento da
transmissão e gravação da webconferência para posterior disponibilidade no AVA,
oportunizando aqueles alunos que não podem assisti-la em tempo real.
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Figura 6 – Passo a passo do professor: webconferência

O sexto item do material é o e-book. Trata-se de uma obra digital da versão
impressa do livro da disciplina. Com o objetivo de ser uma ferramente interativa, no
corpo  do  livro,  são  inseridos  links  de  materiais  complementares  a  disciplina,
disponíveis  na  internet.  Para  a  organização  desse  material,  é  necessário  que  o
professor preencha também um roteiro, disponível para download, conforme segue
abaixo:

12
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Figura 7 – Passo a passo do professor: E-book

O  item  final,  apresenta  um  conceito  atual  que  tem  ganhado  espaço  e
importância  significativa  na  modalidade  a  distância.  De  acordo  com  a  Unesco1

considera-se REA (Recursos Educacionais Abertos)  todos os materiais de ensino,
aprendizado  e  pesquisa  em qualquer  suporte  ou  mídia,  que  estão  sob  domínio
público, ou estão licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou
adaptados por terceiros. O uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e o
reuso  potencial  dos  recursos  publicados  digitalmente.  Recursos  Educacionais
Abertos podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos,
artigos de pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer outra ferramenta, material
ou  técnica  que  possa  apoiar  o  acesso  ao  conhecimento.
O objetivo principal é incentivar o professor a uma reflexão sobre a necessidade de
compartilhar  conhecimento.  Tendo  em  vista  que  a  produção  de  materiais
educacionais deve fazer parte da sua realidade, a criação do REA possibilita práticas
de colaboração, participação e compartilhamento. 

1 Disponível em: http://www.rea.net.br/site/conceito/ Acesso em 12 de maio de 2014.
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Figura 8 – Passo a passo do professor: REA

Tais itens foram estruturados para que o professor tenha uma visão clara do
seu  trabalho,  de  forma  organizada  que  contribua  para  o  planejamento  de  sua
disciplina, visando a sua qualidade. 

Considerações Finais

Para  efeitos  de  fechamento,  a  partir  das  breves  explanações  na  tentativa  de
traçarmos um perfil do professor, tutor e aluno EaD, ressalta-se que eles são partes
essenciais do que constitui o ensino a distância no Brasil. A autonomia, a interação,
o aprendizado, a pesquisa em diversas modalidades estão presentes no cotidiano
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desses  sujeitos,  que  acompanham  as  mudanças  societárias,  posto  que  estão
incluídos  nos  deslocamentos  históricos,  políticos,  tecnológicos  e  sociais.  Nessa
direção,  percebe-se que não existe  a  possibilidade de pensar  esses sujeitos  de
forma  isolada,  pois,  se  complementam  no  outro,  no  processo  de  ensino  e
aprendizagem a distância e fazem parte de um grupo. Mesmo ocupando posições
diferenciadas, possuem um perfil aproximado. Nessa esteira, convém ressaltar que
o aluno,  o  professor  e  o  tutor  completam-se  e,  sem exceções,  são  sujeitos  em
constante aperfeiçoamento em nível técnico-científico. É parte da formação desses
sujeitos a interação e a busca, que, por mais que não sejam partilhadas de maneira
presencial, são compartilhadas na rede. 

Acreditamos  que  com a  criação  de  um novo  perfil,  o  tutor  de  referência,
responsável pelo apoio pedagógico aos professores do NEAD Unicentro, bem como
a sistematização do trabalho do professor a partir da criação do material passo a
passo,  permitiu-se  a  ampliação  da  reflexão  sobre  o  processo  de
ensino/aprendizagem na EAD, trazendo inovação para o trabalho do professor  e
segurança para a sua prática.  Desse modo, os cursos ofertados pela Unicentro,
ganham uma  dimensão  diferenciada,  no  entanto,  sabemos  que  se  trata  de  um
trabalho árduo, que precisa ser (re)estruturado diariamente, pois ainda temos muito
a  aprender  e  a  contribuir  com  essa  modalidade  de  ensino  e  o  processo  de
aprendizagem.

Finalizamos,  ainda  que  preliminarmente,  com  o  intuito  de  promover
questionamentos, debates e um olhar introspectivo por parte dos sujeitos envolvidos
nesse processo, para que nossas práticas sejam (re)pensadas e (re)estruturadas,
levando em consideração os teóricos apontados nesse estudo, bem como outros
que, não menos importantes, não foram mencionados, mas, que podem contribuir
com nosso trabalho e acompanhar as inovações técnicas e pedagógicas que estão
presentes na educação a distância no Brasil e no mundo. 
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