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RESUMO 
O objeto deste artigo é apresentar o resultado de uma discussão de vários 
autores (CATAPAN, 1996; FERREIRA, 2009; LITTO e FORMIGA, 2009) onde 
é estudado a temática sobre a teoria e prática do tutor e do professor em EaD 
nos dias atuais. Mesmo que cada um exerça sua função específica 
contribuindo na melhoria constante do processo de aprendizagem, verificou-se 
neste trabalho que há divergência nas atividades que lhes cabem. Percebeu-se 
que o tutor apresenta responsabilidade de interagir na mediação pedagógica 
entre o professor e os estudantes, sendo um elemento importante na 
aprendizagem nos diversos conhecimentos ministrados pelos professores. 
Questionar se “tutor é ou não professor” pode ser feito sim, pois o tutor precisa 
aprimorar constantemente seus conhecimentos para poder interagir nas ações 
dos professores e estudantes. Afinal ao se tratar de construção do 
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conhecimento tanto o professor quanto o tutor carecem compartilhar os 
diferentes saberes para atingir os objetivos propostos pela EaD a fim de 
qualificar o ensino.  
 

Palavras-chave: Educação a Distância; tutor; professor 

 

1 - Teoria x Prática  

 

A relação teoria e prática é polêmica em qualquer modalidade de ensino. 

A discussão perpassa por vários pontos importantes na educação. Alguns 

autores defendem a teoria, com todas as suas valiosas e úteis informações, 

outros dão a preferência de seu discurso à prática, pois só ela traria a 

experiência imprescindível para a atuação profissional. Segundo Dewey (1959), 

o aprendizado só ocorre quando há uma situação de problema real para se 

resolver. 

A dicotomia existente nesta relação, que se expande para a área da 

Educação a Distância, pode ser identificada entre professor e tutor. A prática 

pedagógica da EaD é constituída basicamente de três atores, são eles: 

Professor, Tutor e Estudante. Os três estão relacionados entre si, porém cabe 

a cada um, competências distintas.  

 Segundo Litto e Formiga (2009) a aquisição das competências 

indispensáveis para atuar na Educação a Distância envolve o saber e o fazer, a 

teoria e a prática e os princípios e processos da tecnologia educacional. Nesta 

linha de raciocínio, todos os atores da EaD assumem atividades distintas que 

exigem habilidades adequadas. Essas diferenças se dão, entre outros fatores, 

envolvendo novas tecnologias com os sujeitos em tempos e espaços 

diferentes. 

A relação entre teoria e prática se baseia na articulação dialética 

existente entre elas, o que não significa que se mesclam. Significa sim que, é 

uma relação de dependência, ou seja, uma não existe sem a outra, 
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sustentando o pensamento de que cada coisa exige a existência do seu 

oposto. 

É preciso que fique claro que, por isto mesmo que estamos 

defendendo a práxis, a teoria do fazer, não estamos propondo 

nenhuma dicotomia de que resultasse que este fazer se dividisse em 

uma etapa de reflexão e outra, distante, de ação. Ação e reflexão e 

ação se dão simultaneamente. (Freire, 1983, p.149) 

 

 Na compreensão de Paulo Freire teoria é um fator imprescindível para 

que se tome ciência da realidade. Prosseguindo nesta discussão aproximando 

da EaD citamos Catapan: 

O processo de trabalho escolar, entendido como um processo 

essencialmente de desenvolvimento do sujeito epistêmico, precisa ter 

como fundamento uma teoria de conhecimento que dê conta de como 

se desenvolve o conhecimento e de como o sujeito conhecedor evolui 

nesse processo. As análises e interferências do processo de trabalho 

escolar, neste sentido, fundam-se na dinâmica que se estabelece 

entre as determinações estruturais objetivadas e as contradições 

geradas pela ação dos sujeitos. (Catapan, 1996, p.103) 

 

Contudo, é necessário que a prática seja capaz de fazer com que a 

realidade citada venha à tona trazendo todos os impactos que só ela é capaz. 

Então, será possível reconhecer o desenvolvimento do sujeito ao acompanhá-

lo durante todo o seu processo na Educação a Distância, fato que se dará 

dentro das condições atuais da tutoria. 

 

 

2 - As Condições da Tutoria na EaD da 4ª Geração 

 

A Educação a Distância do século XXI é a EaD da 4ª geração, ou seja, 

estamos no período em que a EaD utiliza de recursos e meios tecnológicos 
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para fazer com que os sujeitos de aprendizagem estejam focados na sua ação 

educativa (ALONSO, 2009). 

Enquanto a EaD da 1ª e 2ª geração utilizava de materiais impressos, 

radiodifusão e aulas gravadas, a 3ª e 4ª geração, principalmente nesta que 

trata da nossa atualidade, preza pela interação dos estudantes que fazem uso 

das tecnologias para atingir os objetivos educacionais.  

Este grande alcance que a EaD tomou em poucos anos colaborou com a 

utilização de meios importantes como a videoconferência e ainda a utilização 

da Internet. Este é o ponto chave para que possamos analisar sobre as 

condições da tutoria na atualidade, pois é justamente a partir da proposta de 

interação que a função da tutoria sobressai e assume importância nesta 

modalidade de ensino. 

Segundo Alonso (2009) é prerrogativa básica para a modalidade EaD 

que se leve em conta que a finalidade da mesma é proporcionar o “aprender a 

aprender”, ou seja, o desenvolvimento da autonomia plena dos estudantes, e 

isso só pode ser conseguido se os mesmos se lançarem no desenvolvimento 

das atividades acadêmicas, ao mesmo tempo que precisam contar com o apoio 

e orientação dessa figura importante que é o tutor. 

A esta discussão cabe o debate: será que a figura do tutor está sendo 

tratada com a devida importância? Pode-se ir além: temos professores-tutores 

ou tutores-monitores? O primeiro caso seriam profissionais que estão 

diretamente envolvidos nos processos pedagógicos, na didática, em situações 

de aprendizagem altamente exigidas pelos estudantes. Já no segundo caso, é 

uma situação docente diferenciada de alguém que ainda não está apto 

didaticamente pra o ensino. O papel do tutor deve sim ser encarado enquanto 

uma ampliação da atividade docente frente às TIC (Tecnologia da Informação e 

Comunicação) e às mudanças pelas quais as Universidades têm passado, 

sendo entre elas a proletarização do trabalho docente. 

Os cursos a distância cada vez mais apresentam a necessidade de 
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suporte que os tutores são capazes de suprir, porém, isso requer uma nova 

condição para o trabalho da tutoria e consequente valorização do trabalho 

docente. 

Faz-se necessário também que os cursos estejam sempre em sintonia 

em suas equipes pedagógicas entendendo quais os papéis o tutor e o 

professor terão nas atividades do curso e também proporcionando uma 

capacitação adequada às atividades a serem realizadas por ambos.  

 

 

3 - Papéis de tutor e professor na Educação a Distância 

 

Com o advento de uma nova modalidade de ensino, novas dúvidas e 

incertezas foram reveladas pelos atores do processo. De acordo com 

publicação da Organisation for Economic Co-Operation and Development 

(OECD) titulada Fornecendo Conhecimento de Graça (2007, trad.) o 

desenvolvimento da sociedade da informação e tecnologia abre novas 

oportunidades de aprendizado, e, ao mesmo tempo, desafia os modelos e 

práticas estabelecidas de como aprender e como ensinar.  

Assim, um dos papéis mais clássicos da educação – o professor – está 

sofrendo significativas mudanças. De acordo com Dalmau (2007, p. 57) “o 

corpo docente sem dúvida alguma foi um dos que mais contemplou mudanças 

de foco e atuação na área de Educação a Distância”, perdendo a certeza do 

contato presencial com os estudantes.  

Outra mudança significativa que está ocorrendo com o professor é a 

adaptação necessária à tecnologia digital. A Associação Brasileira de 

Educação a Distância (ABED) apresenta em seu site que o professor a 

distância necessita, além dos quesitos exigidos por qualquer docente, ser 

capaz de se comunicar bem através dos meios selecionados. Aqui incide um 

dos desafios citados por Melo Neto (2007, p. 53) que diz que a constante 
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novidade tecnológica na sociedade gera dificuldade aos professores “pois para 

os alunos que nasceram em uma geração com maioria dessas inovações 

tecnológicas já presentes, a dificuldade é minimizada em relação os 

professores que se deparam a cada instante com uma novidade”. 

Surge assim um novo perfil desejado para o docente. Este que atua na 

EaD deve, de acordo com U.S.Department of Education (2010, trad.), construir 

o conhecimento de forma interativa, assim o professor torna-se um co-aprendiz 

e atua como facilitador. O mesmo apresenta a ABED quando sugere que o 

professor deve facilitar a aprendizagem, assim como orientar o estudante e 

dinamizar a interação coletiva. Diferenciando-se assim do tradicional perfil do 

docente que transmitia o conteúdo apenas presencialmente. Na EaD o 

conteúdo é transmitido por textos, videoaulas e o professor mais o tutor 

encarrega-se de facilitar que estas informações se tornem conhecimento 

através da mediação pedagógica. 

Segundo Catapan (2009, p.75): 

 

A mediação pedagógica pode se estender a um maior número de 

estudantes, pois não está centrada somente na pessoa do professor, 

mas desdobra-se em múltiplas situações de aprendizagem. As 

interferências pedagógicas estende-se em situações contínuas de 

aprendizagem, mediadas por diferentes meios de comunicação e 

dirigidas por uma equipe multiprofissional. 

 

Na equipe multiprofissional citada por Catapan participa a figura do tutor. 

De acordo com Alonso (2009, p. 93) “tutores seriam, em princípio, os 

apoiadores dos alunos na e para a incorporação dos meios aos processos de 

estudo”, ou seja, os tutores são os responsáveis pela imersão do estudante ao 

processo da Educação a Distância e a todos os mecanismos e ferramentas que 

a tornam uma engrenagem do conhecimento. Alonso (2009) continua 

explicando que a função do tutor está ligada diretamente à educação e 
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aprendizagem do projeto de formação assim como à compreensão da 

docência. Nestas definições encontram-se dúvidas sobre qual realmente é o 

papel do professor, qual o papel do tutor e quais são os limites de suas 

atuações.  

O professor recebe capacitação para orientar nesta modalidade de 

ensino? O tutor reconhece suas responsabilidades? Um ator percebe e 

trabalha mutuamente com outro? De acordo com Ferreira (2009) tutores e 

professores apresentam discursos e práticas cheias de inconsistências nas 

concepções de: educação, EaD, professor, tutor, ensino e aprendizagem o que 

dificulta a interação entre as partes e principalmente com os estudantes. 

A falta de sincronia entre tutores e professores ocorre pela ausência de 

uma regulamentação clara e da percepção das funções e características de 

cada papel.  

Os tutores representam os estudantes para os docentes, assim como 

representam os docentes e Instituição para os estudantes. Assim a Educação a 

Distância precisa de professores e tutores que reflitam e pesquisem suas 

próprias práticas com a intenção de transformá-las e ressignificá-las 

(FERREIRA, 2009). 

 

 

4 - O Professor e o Tutor, Permanências e Novidades da Educação a 

Distância  

 

Estamos acostumados com as dimensões espaciais tradicionais de sala 

de aula, de formação e ensino, com as funções e os papéis tradicionais de 

trabalho do professor na educação em geral. Sobre o tutor, sem dúvida, é 

natural que não saibamos ainda mencionar bem sua função específica no 

estágio atual da EaD. Quando ocorrem mudanças nessa perspectiva algumas 

novidades sobre formação e ensino precisam ser reconhecidas, rediscutidas e 
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avaliadas.  É necessário perceber que a tecnologia provoca uma 

reconfiguração didática “ideal” de vários dos sistemas de aprendizagem e 

ensino. O uso da tecnologia e das mídias na EaD  é o adereço inclusivo de 

acesso ao conhecimento, inclusive também, de acesso e uso das novas 

tecnologias pelo aluno em formação. Um simples hiperlink faz toda à diferença 

na EaD, como novidade e diferencial espacial, plástico, visível, audível e 

racional é uma novidade acessível e elementar no ensino com o computador.  

  Da reconhecida atuação presencial do professor devemos rediscutir as 

perspectivas educacionais para o ensino a distância é a mais sucinta finalidade 

do nosso texto. Como vimos acima uma das principais necessidades da EaD 

na atualidade é a tutoria, por ser uma atividade intermediária entre professor e 

o estudante. Como resumo e proposta de atuação do tutor dá-se uma 

provocadora questão: o tutor é professor?  

Repensando suas funções, em comparação com uma orquestra, o 

professor é a “melodia” da educação, representado por um conteúdo específico 

da sua formação o professor é o “solo” de uma determinada música, de um 

curso presencial e a distância. Na mesma comparação, o tutor nestes termos 

musicais é a “harmonia” do curso, elemento básico do todo musical, deve 

sustentar a música de uma forma geral e específica. Neste sentido, o aluno, 

como parte exemplar e necessária dessa harmonia, precisa ver no tutor o 

caminho e a orientação de reconhecimento do “solo” e do conteúdo do 

professor.  

De modo comparativo também, seguindo uma concepção grega de 

ensino, o professor como mestre de um determinado assunto é o elemento 

“esotérico” do seu próprio conhecimento, já o tutor, como elemento “exotérico” 

precisa reconhecer as linguagens “fáceis” e “acessíveis” para os alunos, os 

dados e os conceitos de acesso de um determinado conhecimento, sua 

intencionalidade geral e específica, do curso e das meritórias disciplinas 

contempladas em um determinado currículo da EaD. 
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Em termos reconhecidos, resumindo analogias, o professor como eterno 

pesquisador é a própria teoria materializada e em constante mudança, o tutor, 

como que ligado ao aluno, é o acompanhamento prático da atuação do aluno e 

da sua aprendizagem. Podemos dizer que o professor como “mestre”, percebe 

o tutor como “discípulo”, nessa relação de professor e tutor, os alunos serão 

reconhecidos como “seguidores” de um determinado conhecimento.  

Locatelli (2009) afirma que o professor é o responsável por impulsionar 

uma prática transformadora com seus estudantes, possibilitando a inter-relação 

entre as disciplinas com uma metodologia clara e agradável, propiciando uma 

melhoria do ensino-aprendizagem. A dimensão e exposição didática e 

metodológica do conteúdo e o uso das tecnologias é a medida avaliativa e a 

função prática do tutor, como sujeito da EaD é a forma própria de suas 

competências. 

O tutor como ingrediente polivalente “fermento e fomento” da EaD é 

apoio estratégico de ação,  sempre atento as novidades e contingências, a par 

dos recursos e informações relativas ao curso, faz ele a conexão entre 

professores e alunos. Por isso, esclarecido sua prática na mediação 

pedagógica, podemos dinamizar sua identidade de agente da EaD, e sua 

profissão chamada de tutoria.   
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