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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar as funções do tutor presencial no 
processo de ensino-aprendizagem do aluno de educação a distância. Para nortear 
nosso estudo, propomos a seguinte pergunta de pesquisa: Que sentidos-e-
significados são partilhados entre tutores presenciais, sobre suas funções, em 
conversas reflexivas? Esta pesquisa está ancorada em duas bases teóricas: (1) a 
teoria sócio-histórica e cultural, discutida a partir dos escritos de Vygotsky 
(1934/2002; 1932/1984), e de alguns de seus renomados leitores, Newman e 
Holzman (2002), Van der Veer e Valsiner (1996), Oliveira (2000), Ivic (2010) e Rego 
(1994), e (2) o estudo sobre Educação a Distância, discutido a partir dos estudos de 
documentos expedidos pelo Ministério da Educação e Cultura do Governo Federal 
do Brasil e do pensamento de Valente (2011; 2003) e de Leffa e Freire (2013). 
Tendo como abordagem metodológica a Pesquisa Crítica de Colaboração 
(MAGALHÃES, 2011; 2004; 2003), os dados foram gerados e coletados em 
conversas reflexivas a partir de quatro encontros entre tutores presenciais de um 
polo da grande São Paulo. Os resultados apontam para os mais variados sentidos-e-
significados referentes às funções dos tutores presenciais. Alguns sentidos-e-
significados são comuns entre os três contextos universitários e outros são próprios 
de um só contexto. Essas diferenças entre funções nos levaram a observar que o 
papel do tutor presencial, diferente do papel do professor do ensino presencial, não 
está claro, nem para os contextos universitários, nem para o aluno de EaD, nem 
para o próprio tutor. Consideramos que nossa contribuição se deve a algo que 
permeou todas as nossas conversas reflexivas: o partilhar, uma ação importante 
dentre contextos escolares para que tomemos conhecimentos de quais são as 
nossas identidades como profissionais. 
 
Palavras-chave: Tutor presencial. EaD. Colaboração. Partilha. 
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ABSTRACT 

 

The following study has as main goal to investigate the functions of the present tutor 
in the process of teaching-learning distance education students. In order to guide our 
study, we propose the following research question: which senses and meanings are 
shared between present tutors, in relation to their functions, in reflective 
conversation? This research is rooted in two theoretical bases: (1) the socio-historical 
and cultural theory, discussed from Vygotsky’s writing (1934/2002; 1932/1984), and 
from some of his renowned readers, Newman and Holzman (2002), Van der Veer 
and Valsiner (1996), Oliveira (2000), Ivic (2010) and Rego (1994), and (2) the study 
about distance education, discussed from the study of documents issued by the 
Ministry of Education and Culture from Federal Government of Brazil and from the 
thought of Valente (2011; 2003) and Leffa and Freire (2013). Having the Critical 
Research Collaboration as methodological approach (MAGALHÃES, 2011; 2004; 
2003), data were generated and collected in reflective conversation from four 
meetings between present tutors from a pole in a city that is part of São Paulo. The 
results point to the most varied senses and meanings referent to the functions of the 
present tutors. Some senses and meanings are common between the three 
university contexts and others are specific to a single context. Those differences 
between functions led us to the observation that the role of the present tutor, different 
from the role of the professor in present teaching, is not clear, not even for the 
university contexts, nor for the distance education student, and the tutor himself. We 
believe that our contribution is due to something that permeated all of our reflective 
conversation: sharing, an important action among school contexts for us to take 
knowledge of what are our identities as professionals. 
 
Key Words: Present tutor. Distance education. Collaboration. Sharing. 
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INTRODUÇÃO 

 

Notamos que, no Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, 

há forte e crescente pressão para que se invista mais em educação, visando a 

preparar uma força de trabalho mais competitiva e formar cidadãos capazes de atuar 

em um mercado mundial cada vez mais exigente e globalizado. 

Assim, diversas instituições de ensino superior, pautadas na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e 

estimuladas pelas tendências de modernização do ensino e pelos avanços das 

tecnologias de informação e comunicação (doravante TIC), avançam no 

fornecimento de cursos na modalidade educação a distância (EaD). Mas o que vem 

a ser essa modalidade de educação? Diferentes autores têm procurado definir EaD.  

Para Moran (2002), EaD, em sua forma digital, é o processo de aprendizagem 

em que professores e alunos estão separados pelo tempo e espaço, o que é 

possibilitado pelas tecnologias de informação e comunicação (TIC de agora em 

diante). Muitos pesquisadores têm procurado definir EaD, porém é uníssono o 

caráter de tempo/espaço em todas essas definições. 

Para Moore e Kearsley (2007, p. 2), EaD é “o aprendizado planejado que 

ocorre em um lugar diferente do local de ensino”. O pesquisador acrescenta que a 

EaD exige técnicas especiais para a criação de um curso, uso de várias tecnologias 

e disposições e administrativas para instrução e comunicação. 

Para Garcia Lhamas (1986), a EaD é uma estratégia baseada na aplicação da 

tecnologia e aprendizagem com tempo e lugar ilimitados, o que implica novos papéis 

aos alunos e aos professores. 

O artigo 1º do decreto 5622, de 2005, conceitua EaD como a modalidade de 

educação cuja “mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-

aprendizagem ocorre com a utilização das TIC, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos” (BRASIL, 

2005). 

Para entendermos a questão de tempo/espaço em EaD, tomemos como 

exemplo o modelo de EaD usado pela UAB – Universidade Aberta do Brasil 

(BRASIL, 2014).  Um professor lotado em uma universidade no Paraná e que tenha 

alunos em São Paulo, Minas Gerais e Bahia, com o auxílio de uma equipe técnica e 
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tutores, terá a preocupação de elaborar as atividades que ocorrerão em sua 

disciplina, como leituras, pesquisas, trabalhos, fóruns e postá-las naquilo que 

chamamos de ambiente virtual de aprendizagem. Esse professor também poderá 

gravar videoaulas e deixá-las à disposição de seus alunos nesse ambiente virtual. 

Pode também negociar com seus alunos datas e horários para a realização 

de videoconferências (BRASIL, 2014), que são reuniões feitas por meio de 

aparelhos tecnológicos para comunicação a distância, permitindo a interação 

necessária ao ensino-aprendizagem em questão. Essas videoconferências são 

realizadas em tempo real, conectando o professor que está no Paraná, e seus 

alunos de diversos Estados. As videoconferências possibilitam em tempo real, além 

da interação entre professor/tutor/aluno, reuniões de professores, tutores, 

coordenadores etc. 

A tecnologia para que se realizem tais videoconferências fica à disposição do 

professor em sua universidade (BRASIL, 2014). Observemos que o aluno se 

encontra fisicamente longe da universidade e precisa ter acesso a todas as TICs 

para a interação com professores e outros profissionais da EaD. Como e onde então 

os alunos dos diversos Estados teriam acesso aos aparelhos tecnológicos para a 

comunicação com o professor e com os outros alunos?  Em unidades operacionais 

localizadas nas diversas cidades onde moram os alunos, as quais chamamos de 

polo. 

Além desse aspecto síncrono de comunicação – isto é, comunicação em 

tempo real, de modo simultâneo –, há a interação por meio de correio eletrônico, 

fóruns virtuais e outras ferramentas em que a comunicação se estabelece de forma 

assíncrona, ou seja, não simultânea. Os trabalhos, pesquisas, exercícios são 

postados pelos alunos no ambiente virtual para apreciação de professores e/ou 

tutores. Assim funciona a EaD nos tempos modernos, mas nem sempre foi dessa 

maneira (BRASIL, 2014). 

Diversos pesquisadores têm marcado o início de EaD no Brasil  em 1904,  

com o envio de material didático impresso pelo correio, denominado ensino por 

correspondência (KOLLING, 2000; VILA, 2006; VIDAL; MAIA, 2010). Os cursos 

eram elaborados por instituições privadas com o objetivo de dar formação 

profissional em áreas técnicas e artes. 

Em 1923, a EaD via rádio surge a partir da fundação da Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro, que começou a ofertar cursos e desenvolver um projeto de pesquisa 
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e avaliação procurando saber da eficiência da EaD via rádio. Em 1936, o MEC 

assume esta instituição condicionado a transmitir somente programas culturais e 

educativos (KOLLING, 2000; VILA, 2006). 

Em 1941, surge o Instituto Universal Brasileiro, cuja adesão aos cursos 

ofertados não exigiam nem uma escolarização anterior e não tinham 

reconhecimento formal do sistema de ensino brasileiro (IUB, 2013). 

 Anos depois, uma experiência inicia-se com projetos educacionais 

promovidos pela Igreja Católica (KOLLING, 2000), nomeado Movimento de 

Educação de Base (doravante MEB). Na emergência de solucionar o problema de 

analfabetismo no Brasil da década de 1960, esse projeto foi adotado pelo Governo 

Federal do Brasil por primar pela alfabetização de adultos. Para a realização desse 

projeto, o governo federal construiu escolas radiofônicas – salas que pudessem 

abrigar monitores e alunos. 

Na concepção católica, a escola radiofônica era “[...] uma sala ou casa de 

família ou qualquer lugar que pudesse abrigar os alunos” (KOLLING, 2000). Esse 

projeto, em 1961, atingia 2.687 escolas radiofônicas, e, em 1962, esse número 

saltou para 5.598. Com 108.571 alunos matriculados (KOLLING, 2000, p. 63), 

atende toda a área do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. O MEB, a princípio, 

destinava-se à alfabetização de adultos e ensino de aritmética, mas no seu 

desenvolvimento preocupou-se com a educação integral dos monitores e alunos, 

procurando elaborar condições para melhorar o nível socioeconômico das 

comunidades por meio de associações e sindicatos. Explica Kolling que os 

monitores: 

 
[...] eram elementos oriundos da própria comunidade e que se 
disponibilizaram para prestar serviço voluntário de animação dos ouvintes, o 
que os levava a estabelecer um elo vivo entre os alunos e os professores. 
Eram pessoas já alfabetizadas que se submetiam a um treinamento 
especializado, promovido pela equipe de execução do MEB. [...] além de 
seu trabalho junto às comunidades, faziam as matrículas, controlavam a 
frequência dos alunos e faziam relatórios mensais sobre o andamento das 
aulas (2000, p. 24). 

 

Nesse excerto acima, observamos a ação de um novo personagem na 

educação a distância: o pesquisador refere-se a monitores, “elementos da própria 

comunidade”, o que nos leva a inferir que, até então, os estudos da EaD no Brasil 

não revelavam a presença de um profissional que auxiliasse o professor de EaD. 
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Consideraremos, assim, a primeira referência ao que corresponde ao nosso tutor 

presencial, assunto desta tese. 

Assim, com suas escolas radiofônicas, o MEB expandiu-se, atuando em 

diversos estados do país, porém, interpelado pela ditadura militar, esse projeto foi 

reprimido por denúncias de práticas comunistas e, desde então, sua atuação foi 

decrescendo, resultando em 1.255 escolas radiofônicas em 1970. 

Por sua vez, os cursos realizados por meio da televisão, segundo Vila (2006), 

iniciaram-se no Brasil nos anos 1960. No período de 1966 a 1974, oito emissoras de 

televisão com fins educacionais foram instaladas no país. Nas décadas de 60, 70 e 

80, uma quantidade expressiva de cursos e programas educacionais passaram a ser 

veiculados através do rádio, da televisão ou de ambos. Alguns deles usavam 

material impresso como suporte e/ou recursos como o fax, o audiocassete e o 

videocassete. 

De fato, as diversas regiões brasileiras, afastadas dos grandes centros 

urbanos, têm dificuldades de promoção de educação básica, e esse problema tem 

sido a grande mola propulsora da elaboração de tantos projetos televisivos e 

radiofônicos procurando suprir essa deficiência em nosso país. Desses programas, 

Vila (2006) destaca três: o Projeto Minerva, o Projeto Logos e o Telecurso. 

O primeiro desses projetos – o Projeto Minerva – surge em 1970 a partir de 

uma iniciativa dos Ministérios da Educação e Comunicação. Sua programação era 

de cinco horas semanais via rádio e televisão. O resultado desse projeto foi o exame 

de 60.000 alunos procurando obter diplomas de educação básica, porém apenas 

33% desses conseguiram. O projeto foi extinto na década de 1980. 

 O Projeto Logos, de iniciativa do governo militar, parece ter funcionado em 19 

estados brasileiros, como formação continuada de 50.000 professores, e desses 

70% foram diplomados. A interação era feita por meio de tutores e através da carta 

ou telefone. O material usado era impresso e enviado pelos correios. Essa foi uma 

alternativa do Ministério da Educação (MEC) para qualificar professores e melhorar o 

perfil do sistema de educação nas regiões mais afastadas dos grandes centros 

desenvolvidos do Brasil. 

 O Projeto Telecurso, iniciado em 1981 e que ainda segue com sua 

programação na televisão brasileira, a princípio, era um curso para educação de 

base, denominado Telecurso 1o Grau (atual Ensino Fundamental), originado de uma 

parceria entre o MEC, Universidade de Brasília e Fundação Roberto Marinho. Em 
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1985, foi lançado o Telecurso 2o Grau (destinado ao Ensino Médio) produzido 

somente pelo setor privado. 

Em 1994, o projeto é renomeado para Telecurso 2000 voltado para o 

Supletivo de 5a a 8a séries do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Era 

veiculado pela emissora da Fundação Roberto Marinho e por canais educativos, 

como a TV Cultura de São Paulo. 

 Antes do Telecurso, outros programas no formato supletivo foram criados e 

ofertados por vários estados do Brasil. Vila (2006) nota que, pelo caráter de 

eficiência, esses programas tiveram reconhecimento internacional. Como exemplo, a 

pesquisadora cita o Sistema Telecurso da Educação Secundária do Estado do 

Maranhão, por exemplo, usado pela UNESCO como modelo para outros países. 

 Além desses três projetos, cabe aqui destacar o projeto Saci, cujo objetivo era 

oferecer educação básica para o país através de um sistema de satélite, integrando 

televisão, rádio e material impresso. Vila (2006) ressalta que esses projetos 

desenvolvidas nos anos 1970 e 80, projetaram o Brasil, colocando-o entre líderes 

em EaD, como o Reino Unido, a Espanha e a Índia. 

 Na década de 1990, a EaD entra numa nova fase. Segundo Vila (2006), três 

são os fatores que marcariam o desenvolvimento da EaD nesse período. A seguir 

discutiremos esses três fatores e seus desdobramentos. 

O primeiro fator é o avanço da internet, cuja importância é crucial para que a 

EaD prosperasse como modalidade de educação. Segundo Rheingold (1996), a 

internet surge como um programa desenvolvido pela ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency Network), órgão do Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos da América, com a função de transmitir dados, porém seus 

pesquisadores perceberam que era possível enviar mensagens por esse programa. 

A internet passa a existir como rede mundial de comunicação a partir de 1991 e com 

ela as interações via computador. 

O segundo fator são as leis de regulamentação da educação a distância. A 

Lei de Diretrizes e Base, Lei 9394/96, artigo 80 (Brasil, 1996), pela primeira vez 

insere a EaD na legislação brasileira reconhecendo-a como uma modalidade de 

educação. Essa lei, regulamentada em 2005, por meio do decreto nº 5.622 (BRASIL, 

2005), caracteriza a educação a distância no Brasil como 

 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
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tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 
(BRASIL, 2005). 

 

 Observamos que o uso das TICs somado a “lugares e tempos diversos” são 

as duas características marcantes da EaD, destacadas nesse decreto, que também 

prevê momentos presenciais: avaliações, estágios obrigatórios, defesas de trabalhos 

de conclusão de curso, atividades relacionadas a laboratório de ensino. Conforme 

esse decreto, a EaD pode ser ofertada, respeitando a legislação e especificidade, 

nos seguintes níveis e modalidades educacionais: educação básica, de jovens e 

adultos, especial, profissional (técnico de nível médio e superior) e superior (de 

graduação de especialização, de mestrado, de doutorado). Além dessas, outras 

regulamentações) se fazem importantes para o avanço da EaD, como: 

a) a duração dos cursos na modalidade a distância é a mesma dos cursos 

presenciais (BRASIL, 2005); 

b) a transferência, aproveitamento de estudos e certificações podem ser 

aceitos dos cursos presenciais para os cursos a distância e vice-versa 

(BRASIL, 2005);  

c) os diplomas e certificados de cursos e programas a distância terão validade 

nacional (BRASIL, 2005); 

d) a autorização, renovação de credenciamento de instituições de educação a 

distância públicas ou privadas competem ao MEC (BRASIL, 2005), que se 

pauta nos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância 

(BRASIL, 2007b). 

Em 2006, o decreto 5.773 (Brasil, 2006a) regulamenta a supervisão e 

avaliação dos cursos na modalidade a distância, e, em 2007, o decreto 6.303. 

(BRASIL, 2007) regulamenta as atividades presenciais obrigatórias em cursos 

superiores de graduação e sequenciais na modalidade a distância. Essas atividades 

obrigatórias presenciais compreendem avaliação, estágios, defesa de trabalhos ou 

prática em laboratório. 

Mesmo antes da regulamentação da EaD, houve, segundo Vidal e Maia 

(2010, p. 15), dois anos antes, a realização de um processo seletivo para um curso 

de graduação na modalidade a distância, pela Universidade Federal de Mato 

Grosso, destinado a professores das séries iniciais do Ensino Fundamental. Nas 

cidades polo onde os alunos se reuniam, recebiam material impresso e contavam 
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com a colaboração de tutoria presencial. Segundo Vidal e Maia (2010, p. 15), esse 

curso serviu de referência para outras instituições de ensino superior. 

O terceiro fator foi a atuação da Secretaria de Educação a Distância 

(doravante SEED), criada pelo MEC em 1996. A SEED teve como ação inicial a 

estreia do canal TV Escola, e a apresentação, durante a III Reunião Extraordinária 

do Conselho Nacional de Educação (CONSED), do documento-base que viria a se 

tornar dois anos depois no Proinfo – Programa Nacional de Informática na 

Educação, com a missão de instalar laboratórios de computadores para as escolas 

públicas urbanas e rurais de ensino básico em todas as regiões brasileiras. 

A organização da SEED permitiu que o MEC trouxesse inovações 

tecnológicas nos processos de ensino e aprendizagem, incorporando as TICs e 

técnicas de EaD aos métodos didático pedagógicos. Além da TV Escola e do 

Proinfo, a SEED também foi responsável pela maior biblioteca virtual do Brasil, o 

Portal Domínio Público, o programa DVD na Escola, que consiste em caixas com 

mídias DVD, contendo programação produzida pela TV Escola, e-proinfo, que 

consiste num ambiente virtual colaborativo de aprendizagem que permite ações 

como cursos a distância. 

Outra importante ação da SEED foi a criação da Rede e-Tec do Brasil, que 

oferece educação profissional e tecnológica de nível médio na modalidade a 

distância. Seus cursos são gratuitos, e sua realização dá-se pelo regime de 

colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. O MEC fica 

responsável pela assistência financeira na elaboração dos cursos; os Estados e o 

Distrito Federal e municípios providenciam estrutura, recursos humanos, 

manutenção das atividades e o mais que for necessário para a instituição dos 

cursos. 

Por fim, a SEED foi responsável pelo que consideramos sua principal ação: a 

criação da Universidade Aberta do Brasil, sobre a qual discutiremos adiante. 

Cumprida sua missão, a SEED foi extinta em 2011. Seus projetos migraram para a 

Secretaria de Educação Básica ou de Ensino Superior. 

Esses três fatores, o avanço da internet, as leis de regulamentação da 

educação a distância e a atuação da SEED, foram responsáveis pelo avanço da 

EaD no Brasil. 

Além desses três fatores, notados por Vila (2006), acrescentamos o Plano 

Nacional de Educação (Brasil 2014a), que prevê melhorias para a EaD. Exemplo 
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disso é a expansão de oferta de cursos de pós-graduação utilizando metodologias, 

recursos e tecnologias da EaD. Outro exemplo é ampliação dos benefícios 

destinados à concessão de financiamento, no âmbito do Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES) e do Programa Universitário para Todos 

(PROUNI) a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores a 

distância, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da 

Educação. 

Tendo em vista o desenvolvimento da EaD, o Ministério da Educação do 

Brasil criou, em 1996, a extinta1 Secretaria da Educação a Distância (doravante 

SEED), destinada a inovar o processo de ensino-aprendizagem, fomentando a 

incorporação das TIC e da EaD aos métodos pedagógicos das escolas públicas. 

Fruto dessas iniciativas, o Ministério da Educação criou, em 2006, a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Segundo seus conceptores, a UAB busca 

ampliar e interiorizar a oferta de cursos em nível superior, implicando um processo 

de articulação de universidades públicas o qual permite atender municípios que 

disponham de infraestrutura compatível com os cursos ofertados. Esses municípios, 

como exigência do MEC (BRASIL, 2007a), constroem um polo que, além do material 

físico, deve contar com agentes envolvidos no processo educativo constituído 

principalmente de um coordenador para questões administrativas e tutores 

presenciais, cujos aspectos de seu trabalho tornam-se o objeto de pesquisa do 

projeto aqui proposto. 

Em relação às funções do tutor, observamos que a UAB (BRASIL, 2014) as 

relaciona de maneira a não especificar quais funções pertencem ao tutor presencial 

e ao tutor a distância. Em parceria com o FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – Capes, a UAB (BRASIL, 2014) dispõe os requisitos exigidos 

para que alguém se candidate ao cargo de tutor: possuir nível superior de 

escolaridade na área da educação e estar em efetivo exercício no magistério da 

rede pública de ensino. Observando os editais e documentos publicados pelas 

universidades para a contratação e orientação de tutores, notamos que eles diferem 

                                            
1 Esta secretaria foi desativada em 2011 e seus projetos foram alocados para a Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), conforme resolução 49, de 10 de setembro 
de 2009. Disponível em: 
<http://www.uab.capes.gov.br/images/stories/downloads/legislacao/resolucao_fnde_492009.pdf>. 
Acesso em: 10 nov. 2010. 
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quanto à prescrição da função a ser executada. Uma vez analisados esses 

documentos prescritivos e observando a prática diária de seus tutores, notaremos 

que há divergências quanto às funções destinadas ao tutor: ora um parceiro no 

processo de interação essencial para a produção de conhecimento do aluno, ora um 

profissional com funções, na maior parte do tempo, operacionais. 

 Vejamos, então, como tem sido a prática de tutores presenciais em algumas 

dessas universidades. No curso de Administração de Empresas Públicas da 

Universidade Federal de Ouro Preto-MG (UFOP), observamos que o tutor tem, entre 

outras, a função de ler e pesquisar sobre assuntos abordados em disciplinas 

diversas, ler e comentar os trabalhos postados pelos alunos na plataforma Moddle2, 

mediar debates em chats, orientar os alunos quanto aos gêneros textuais usados 

para a produção de trabalhos, avaliar esses trabalhos, aplicar provas e sempre estar 

atento às dúvidas que, porventura, os alunos apresentem. 

Além dessas tarefas, a participação nos chats e as leituras constantes dos 

trabalhos dos alunos exigem do tutor presencial da UFOP total atenção aos recursos 

postados na plataforma ou recomendados pelo professor. Esses recursos são, entre 

outros, artigos, livros, vídeos e notícias abordando temas relacionados ao curso. 

Sem a leitura ou apreciação desse material, não é possível participar da vida 

acadêmica do estudante. Por essa descrição do trabalho do tutor da UFOP, 

percebemos que essa universidade não entende o trabalho do tutor como um 

trabalho simplesmente operacional, porém notaremos, a seguir, que outras 

universidades não compartilham desse mesmo ponto de vista. 

O tutor presencial da Universidade Técnica Federal do Paraná (UTFP) tem 

função de observar a frequência do aluno na plataforma e atendê-lo presencialmente 

quando esse tem algum problema de ordem administrativa. Mesmo sendo o tutor um 

professor, exigência legal, não há sua participação no processo de ensino-

aprendizagem do aluno. 

Já o tutor presencial da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), assim 

como o tutor presencial da UTFP, também tem, na sua prática, funções apenas 

operacionais, porém aqueles que têm formação compatível com o curso que tutoram 

procuram auxiliar seus alunos em questões conceituais, mesmo não tendo acesso 

                                            
2 Plataforma Moddle, acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Leraning Enviroment, refere-se 

a um especifico ambiente virtual de aprendizagem. 
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aos chats e às produções textuais deles; fazem-no de modo informal3. Dadas essas 

observações, não seria errado concluir que os tutores presenciais da UFOP estão 

diretamente envolvidos com o desenvolvimento da produção de conhecimento de 

seus alunos, enquanto que os tutores presenciais da UTFP e UFSCAR não 

assumem o papel de agentes participantes do processo que contribua para a 

aprendizagem a que se propõe cada curso dessas universidades. 

Desse quadro nasce esta pesquisa. Ao longo de nossa experiência na tutoria 

de um polo da grande São Paulo, notamos que as funções dos tutores, como vimos 

acima, eram diferentes. Essas diferenças podiam ser notadas em duas situações: 

nas conversas informais entre nós tutores presenciais e na observação do trabalho 

do outro, já que, por muitas vezes, trabalhávamos lado a lado. Apesar dessas 

diferentes funções, as quais trataremos ao longo desta pesquisa, uma característica 

nos unia: todos os tutores são docentes. Isso nos levou a questionar as funções 

meramente operacionais que alguns tutores realizavam, por exemplo, enviar 

mensagens para alunos, alertando-os de que não estão acessando o AVA. Dessa 

forma, propusemos-nos a levar esses questionamentos em forma de projeto de 

pesquisa para Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem, resultando nesta tese que ora apresentamos. 

Definido o projeto de pesquisa, fizemos um estudo notando que muitos 

pesquisadores têm voltado seus olhos para a área do trabalho em EaD. Em nossas 

leituras, à procura de outras pesquisas relacionadas ao tema, encontramos 

trabalhos que apresentaremos abaixo em três grupos:  

a) aqueles que abordam questões diversas da atividade pedagógica em EaD 

e, por essa razão, incluem em suas discussões o trabalho do tutor 

presencial; 

b) aqueles que têm especificamente em seus objetivos observar, 

compreender ou analisar o trabalho do tutor; e  

c) aqueles que abordam os temas dos dois primeiros grupos, mas elaborados 

no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

                                            
3 Observamos todas essas situações em um polo de uma cidade de São Paulo.  Assim como outros, 

esse polo concentra o trabalho de tutores presenciais das universidades aqui citadas , o que o torna 
um campo de pesquisa viável para a proposta aqui apresentada. 
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No primeiro grupo, encontramos trabalhos como o de Ramacciottin (2010), 

que investigou o diálogo na construção do conhecimento em programas de 

graduação e pós-graduação em EaD. Ortiz (2010) analisou os espaços de interação 

em curso a distância por meio da visão de diferentes agentes: professores e alunos. 

Foi seu objetivo também verificar a interação entre esses atores. Encontramos 

também o trabalho de Santos (2009), cujo objetivo é evidenciar a importância do 

fórum livre de discussão como ferramenta para propiciar maior estreitamento entre 

tutor e alunos. 

Ainda nesse grupo, encontramos a pesquisa de Feldkercher e Aimi (2009), 

que fazem uma discussão sobre a formação de professores em um curso na 

modalidade a distância. Sua pesquisa parte, principalmente, da avaliação que os 

alunos do curso fazem de suas relações com o tutor presencial, com tutor a 

distância e com o professor. 

No segundo grupo, o qual tem a preocupação específica com o trabalho do 

tutor, encontramos duas pesquisas que investigam as práticas do tutor em serviço 

tendo como contexto o curso na modalidade EaD Veredas – Formação Superior de 

Professores, projeto da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (Minas 

Gerais, 2002). 

A primeira pesquisa é de Ferreira (2009), que faz uma análise a partir das 

condições em que tutores desempenharam o seu papel, funções e atribuições nas 

atividades desenvolvidas durante os encontros presenciais do curso. A pesquisadora 

também identificou a percepção dos tutores e dos cursistas em relação à prática 

pedagógica desenvolvida na tutoria do curso, diante de um processo ensino-

aprendizagem considerado por seus idealizadores como construtivistas e de 

sociointeracionistas. 

A segunda pesquisa é de Furtado (2009), que, além da análise, mostra a 

viabilidade da aplicação dos princípios-guia propostos pelo Pensamento Complexo 

na formação em serviço do tutor de EaD e os indícios de permanência da 

transformação. 

Soma-se a esse grupo a pesquisa de Machado e Machado (2004), que faz 

uma reflexão sobre o trabalho do tutor no contexto de EaD, destacando as principais 

diferenças entre as atividades desses e as atividades atribuídas ao professor 

convencional. 
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Dentro desse grupo, ainda, encontramos a pesquisa de Silva e Figueiredo 

(2011) e de Bernadino (2011), que analisam o papel do tutor em cursos superiores 

na modalidade a distância. Silva e Figueiredo (2011) examinam os conceitos 

existentes de tutoria e discorrem sobre a contribuição desses profissionais para 

estabelecer uma relação eficiente entre ensino-aprendizagem para a EaD. Já 

Bernadino (2011) destaca os papéis, as competências e a relevância da ação do 

tutor no processo de ensino-aprendizagem. 

Encontramos ainda na pesquisa de Sarmet e Abrahão (2007) uma 

preocupação com o impacto das ferramentas informatizadas na atividade do tutor. 

Na pesquisa de Buque (2006), encontramos uma análise da relação pedagógica que 

se estabelece entre tutores e cursistas e podemos extrair de sua pesquisa melhorias 

para futuros cursos e ações pedagógicas em EaD. Por fim, há a pesquisa de Torres 

(2007), cujo objetivo foi analisar a natureza do trabalho do tutor, buscando 

compreender e delinear a atividade desenvolvida pelos tutores que atuam na EaD. 

No terceiro grupo, encontramos uma pesquisa muito próxima a que 

propusemos a fazer em relação ao quadro teórico-metodológico usado em minha 

pesquisa: a investigação de Oliveira (2009), cujo objetivo foi caracterizar como a 

colaboração crítica desenvolvida em contexto virtual de aprendizagem se constitui 

num processo pedagógico virtual, que gera um percurso de formação crítico-

reflexiva no espaço de EaD. Já Wadt (2009), lançando mão de um quadro teórico-

metodológico distinto e pretendendo contribuir para a formação de professores em 

ambiente digital, investiga a experiência de alguns professores do curso oferecido na 

modalidade a distância. 

Todas essas pesquisas levaram-nos a perceber o quanto é intensa a 

preocupação de pesquisadores com o avanço da Educação a Distância no Brasil. 

No entanto, não encontramos uma pesquisa que investigasse o trabalho do tutor 

presencial, reconhecendo a sua função primeira de professor e buscando, sob o 

enfoque teórico-metodológico da colaboração crítica e reflexiva, seu papel; 

investigação essa que aqui nos propusemos a fazer. Assim, nossa pesquisa objetiva 

investigar as funções do tutor presencial no processo de ensino-aprendizagem 

do aluno de educação a distância. Sendo as funções do tutor presencial o nosso 

objeto de pesquisa, refletimos e compartilhamos os sentidos-e-significados que 

temos sobre as nossas experiências como tutores presenciais, a fim de ressignificá-

las, levando em consideração que somos todos docentes. 
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Para nortear nossa pesquisa, propomos uma pergunta: Que sentidos-e-

significados são partilhados entre tutores presenciais, sobre suas funções, em 

conversas reflexivas? 

Para que possamos responder a essa pergunta, organizamos este estudo em 

cinco seções: além desta introdução, veremos no capítulo 1 a fundamentação 

teórica; no capítulo 2, a metodologia de pesquisa; no capítulo 3, a análise dos 

dados; e, por fim, as considerações finais. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta pesquisa está ancorada em duas bases teóricas: a teoria sócio-histórica 

e cultural e o estudo sobre a educação a distância. 

A teoria sócio-histórica e cultural, que constitui a primeira seção deste 

capítulo, será discutida a partir dos escritos de Vygotsky (1934/2002; 1932/1984), e 

de alguns de seus renomados leitores: Newman e Holzman (2002), Van der Veer e 

Valsiner (1996), Oliveira (2000), Ivic (2010) e Rego (1994). O estudo sobre 

educação a distância, que constitui a segunda seção deste capítulo, será discutido a 

partir dos estudos de documentos expedidos pelo Ministério da Educação e Cultura 

do Governo Federal do Brasil e do pensamento de Valente (2011; 2003), além de 

Leffa e Freire (2013). 

 

1.1 TEORIA SÓCIO-HISTÓRICA E CULTURAL 

 

O cerne da teoria sócio-histórica e cultural é o desenvolvimento humano, mais 

especificamente o estudo das funções psicológicas superiores, ou seja, os 

mecanismos psicológicos que são próprios do ser humano, como o ato de planejar, 

a memória voluntária, a imaginação etc. As funções psicológicas superiores se 

desenvolvem a partir da relação dialética do homem com o meio em que vive e 

permitem o controle de seu comportamento (VYGOTSKY, 1934/2002). 

A fase embrionária das ideias vygotskyanas que se tornariam uma teoria do 

desenvolvimento humano está inserida num contexto de grandes transformações 

sociais na Rússia do início do século XX. Na urgência de abandonar o sistema 

feudal e emplacar o novo sistema socialista, os líderes da nova URSS leninista4 

necessitavam de iniciativas que resolvessem vários problemas surgidos a partir da 

revolução de 1917. Nesse contexto, desenvolvem-se as ideias de Vygotsky. 

Iniciaremos a discussão sobre as ideias desse pensador verificando, a seguir, as 

fontes de Vygotsky e sua teoria. 

A teoria sócio-histórica e cultural (TSHC de agora em diante) tem sua autoria 

tradicionalmente direcionada à troika – grupo formado por Vygotsky, Leontiev e 

                                            
4  Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lênin, foi um importante revolucionário, líder 

da Revolução Russa de 1917, e estadista russo. Nasceu em 22 de abril de 1870 na cidade russa de 
Simbirsk (atual Ulyanovsk) e morreu em 21 de janeiro de 1924 em Gorki (próximo a Moscou). 

http://www.suapesquisa.com/russa
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Luria. As ideias desses pesquisadores estão ancoradas em pesquisas, pensamentos 

e experiências de pensadores que discutiremos nesta subseção.  

As ideias presentes nos trabalhos de Vygotsky almejam a explicação da 

origem e desenvolvimento das funções mentais superiores. Para tanto, comparou a 

psicologia dos animais e a dos humanos, a psicologia do homem primitivo e do 

homem moderno ocidental, a psicologia de crianças e adultos e a psicologia de 

sujeitos patológicos e saudáveis (VAN DER VEER; VALSINER, 1996). O resultado 

dessas comparações revela um homem racional que controla o seu destino e torna-

se independente dos limites impostos pela natureza. O desenvolvimento desse 

homem apresentado por Vygotsky está baseado principalmente no pensamento de 

Darwin, Marx e Engels e Espinoza, como veremos a seguir. 

Vygotsky (1934/2002) distingue duas partes da filogenia humana. A primeira 

parte que trata da evolução biológica foi explicada por Darwin (1859/2003). Darwin 

(1859/2003) basicamente trata da evolução natural das espécies em sua teoria, na 

qual afirma que as espécies da natureza não foram criadas de forma independente, 

mas derivam de outras espécies. Essa derivação, para o naturalista, presente em 

todos os seres vivos cumpre o objetivo de aumentar suas chances na luta por sua 

sobrevivência. 

Segundo Darwin (1859/2003), a natureza procura equilibrar o número de 

seres que irão sobreviver em dada região, mesmo que algumas espécies animais ou 

vegetais gerem seus descendentes em abundância e outras em número reduzido. 

Esse equilíbrio dá-se a partir do clima de cada região, da quantidade e alimentos 

oferecidos por ela, das epidemias que ocorrem eventualmente, e, assim, aqueles 

seres que melhor se adaptarem a essas condições sobreviverão, sendo 

naturalmente selecionados. 

Darwin (1859/2003) observou ainda a existência da seleção dos seres vivos 

por meio sexual, em que machos disputam suas fêmeas e somente o mais forte 

poderá copular com a fêmea, aumentando, assim, as chances de gerar 

descendentes mais fortes. 

Vygotsky (1934/2002) foi um admirador de toda a teoria da evolução de 

Darwin (1859/2003), acolheu as ideias sobre variação e seleção natural e todas as 

explicações darwinianas sobre a evolução das espécies. A partir da teoria de 

Darwin, Vygotsky (1934/2002) afirma que há diferenças fundamentais, no campo 

filogenético, entre a evolução humana e a de outros seres. Enquanto outros animais 
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são basicamente dependentes da herança genética, o homem domina a natureza, 

constrói e transmite bens culturais a seus descendentes. O conhecimento 

incorporado a esses bens culturais pode permitir ao homem a sua emancipação em 

relação à natureza, e esse pensamento comporá a base da teoria sócio-histórica e 

cultural de Vygotsky (1934/2002). 

A segunda parte, que trata da história humana, foi explicada por Marx e 

Engels (1845/1982). Segundo a teoria de Marx, contrariando a metafísica, o 

pensamento, que é produto do cérebro, assim como todo o objeto existente no 

universo são realidades materiais, as quais vivem em contradições que se superam 

na síntese que é a verdade dos momentos superados. 

 
E mesmo as fantasmagorias existentes no cérebro humano são 
sublimações resultantes necessariamente do processo de vida material, que 
podemos constatar empiricamente e que repousa em bases materiais. 
Assim, a moral, a religião, a metafísica, e todo o resto da ideologia, bem 
como as formas de consciência a ela correspondentes, perdem logo toda a 
aparência de autonomia. Não têm história, não têm desenvolvimento; ao 
contrário, são os homens que, desenvolvendo sua produção material e suas 
relações materiais, transformam, com a realidade que lhes é própria, seu 
pensamento, e também os produtos do seu pensamento. Não é a 
consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a 
consciência (MARX; ENGELS, 1982). 

 

Partindo desse princípio, Marx e Engels (1845/1982), analisando a história 

das sociedades, entendem que as transformações sociais são resultado dos 

choques de contradições. Assim, para Marx e Engels (1845/1982), é necessário 

compreender esses choques a fim de que se tente superá-los dialeticamente. Essas 

contradições, as quais Marx e Engels (1845/1982) denominam materialismo 

dialético, estão presentes na luta de classes constantes na história da humanidade. 

Um exemplo claro desse choque são os interesses da burguesia capitalista e os 

interesses do proletariado, classe social oriunda do desenvolvimento industrial. Esse 

choque entre burguesia capitalista e proletariado, segundo a teoria marxista, 

resultará no fim do capitalismo e surgimento de um novo sistema. 

Também analisando a história do homem, Marx e Engels (1845/1982) 

concluem que o homem se constitui a partir do seu trabalho e da sociedade em que 

ele se insere; constitui-se a partir das condições materiais de produção, a partir 

daquilo que a natureza oferece. Dessa forma, o homem é produtor e produto do seu 

relacionamento com o outro homem e com o meio, ou seja, o homem é o construtor 
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de sua história e é constituído a partir de suas relações sociais com o outro e com a 

natureza. 

Para Van der Veer e Valsiner (1996), o grande feito de Vygotsky, como 

psicólogo, foi explicar a mente humana a partir do materialismo histórico 

desenvolvido por Marx, o que nega o caráter metafísico da psicologia do início do 

séc. XX. 

Nesse período, a psicologia tradicional estava em crise. Newman e Holzman 

(2002, p. 26) acrescentam que no início do século XX os dualismos estavam 

presentes nas questões filosófico-metodológicas dos teóricos contemporâneos de 

Vygotsky. Van der Veer e Valsiner (1996) esclarecem-nos que a ideia de se poder 

estudar a mente era alvo de constantes debates, dentre eles, o dualismo 

subjetivismo/objetivismo. Por um lado, havia aqueles que eram adeptos da corrente 

que concebia a mente como algo subjetivo, e que a subjetividade não era digna de 

(ou acessível a) estudo científico. Por outro lado, havia aqueles que eram adeptos 

da crença de que a mente era objetiva, portanto, passível de estudo científico. 

Vygotsky (1934/2002), buscando a solução para essa crise, propõe um 

método que compreenda o corpo e a mente do homem como partes inseparáveis 

que se relacionam dialeticamente e são determinadas historicamente. 

Para Oliveira (2000, p. 23), a síntese a que se refere Vygotsky no seu método 

não se dá pela simples junção dos elementos de cada uma das tendências das 

abordagens da psicologia tradicional, mas algo novo que emerge da interação 

desses elementos, num processo de transformação. Dessa forma, a psicologia de 

Vygotsky busca a síntese do homem corpo e mente do homem biólogo e sócio-

histórico. 

Oliveira (2000, p. 24) explica-nos que o cérebro não possui funções fixas, mas 

é um sistema, aberto, plástico, em que a estrutura e modos de funcionamento são 

moldados ao longo da história da espécie (filogênese) e do desenvolvimento 

individual (ontogênese). Dessa forma, essa plasticidade cerebral está pronta para 

novas funções criadas historicamente pelo homem. 

Rego (1994) também constata o cérebro como sistema aberto e acrescenta 

que ele é um produto de uma longa evolução e substrato material da atividade 

psíquica que trazemos ao nascer. 
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Em relação a essa plasticidade cerebral, Vygotsky (1934/2002) conclui que, 

dada a estrutura biológica e seu desenvolvimento na história e em sociedade, o 

homem transforma-se de um ser biológico para um ser sócio-histórico e cultural. 

A base de superação do dualismo, ou seja, da divisão entre mente e corpo, 

debatida na psicologia tradicional, parece estar ligada à influência de Espinosa 

(1677/2002), filósofo que defende a ideia de que mente e corpo são uma mesma 

coisa. Espinosa (1677/2002) pode ser visto como um estudioso preocupado com a 

submissão, com o irracionalismo das pessoas, em nome de uma moral, verdade ou 

preceitos que a sociedade prega. Segundo ele, a falta de conhecimento, a 

incompreensão da natureza, gera no homem a superstição do mundo, fazendo-o 

com que crie medo de coisas ruins que possam acontecer no futuro e soluções 

paliativas, compensações para isso. 

Esse medo, essa falta de conhecimento e esperança desenfreada faz com 

que surjam explicações oportunas e oportunistas justificando surgir o poder, a 

dominação de pessoas com um conhecimento maior sobre esse homem sem 

conhecimento. 

Espinosa (1677/2002) procurou compreender se o homem poderia conquistar 

sua liberdade distanciando-se dessa dominação e viver melhor na sociedade. Para 

tanto, o filósofo afirma que Deus não é transcendental, separado do nosso mundo, 

mas é substância, ou seja, aquilo que tudo produz, aquilo que ocasiona todas as 

coisas, o mundo, a natureza, a realidade, a totalidade. Não mais um Deus 

transcendente, mas um Deus imanente. 

Assim, com base em Darwin, Marx, Engels e Espinoza, a psicologia, antes 

metafísica e dualista, tornou-se, aos olhos de Vygotsky, histórica e dialeticamente 

materialista e monista. 

Vygotsky (1934/2002) argumenta que as diferenças entre animais e homens 

se originam com o início da cultura humana. Traços genéticos são quase totalmente 

responsáveis pela sobrevivência de um animal na natureza, enquanto que o homem, 

dominando e transmitindo os bens culturais, torna-se emancipado em relação à 

natureza. Os traços que tornam homens não em seres dependentes da natureza, 

mas seres emancipados dela, são traços adquiridos no domínio da cultura por meio 

da interação com os outros homens e com a natureza. 

Vygotsky (1934/2002) não discorda de que as funções mentais inferiores, 

como o ato de mamar, sejam de base genética, mas as funções mentais superiores, 
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como a atenção, a interpretação, a comparação e o ato de contar são estritamente 

humanos e desenvolvidos na história humana, a serem dominados por cada criança 

que nasce e se desenvolve. 

Vimos até aqui que somos diferentes dos outros animais porque interagimos 

com outros homens e com a natureza, transformando-a e nos transformando. Isso é 

possível porque essa interação é mediada por instrumentos e signos que criamos ao 

longo da história humana. Dentre os conceitos de Vygotsky (1934/2002) presentes 

em sua TSHC, este trabalho se ocupará da mediação, conceito que discutiremos a 

seguir. Ao final dessa discussão, relacionaremos esses conceitos à nossa pesquisa. 

 

1.1.1 Mediação 

 

Segundo Vygotsky (1932/1984), assim como criou instrumentos que 

pudessem ajudá-lo, por exemplo, a caçar, pescar ou exercer outra forma de 

trabalho, o homem também criou instrumentos que pudessem auxiliá-lo em seu 

desempenho mental. Dessa forma, o comportamento humano direciona-se por dois 

tipos de funções: inferiores, naturais, próprias de todos os animais, e superiores, 

artificiais, voluntárias, próprias do desenvolvimento intelectual do homem por não 

serem inatas, mas terem se desenvolvido em sua história, no seu contato com seu 

meio e com os outros homens, numa interação dialética. 

Em outras palavras, ao modificar o meio para atender às suas necessidades, 

o homem modifica a si mesmo, desenvolvendo as funções psicológicas superiores, 

como a memória voluntária, a atividade de planejar ações antes de executá-las, a 

atividade de imaginar etc. 

Oliveira (2000, p. 26), para ilustrar a diferença de funções psicológicas 

inferiores e superiores, apresenta-nos um exemplo esclarecedor: enquanto podemos 

ensinar a um animal a acender a luz de um quarto escuro, esse mesmo animal não 

será capaz de deixar de acender a luz caso veja uma pessoa dormindo. Está, 

portanto, no caráter voluntário ou não, intencional ou não do comportamento a 

diferença entre função psicológica inferior e superior. 

 Notemos aqui que só o homem desenvolve, ao longo de sua história, esses 

auxílios artificiais, o que os tornam instrumentos especificamente humanos 

(VYGOTSKY, 1932/1984, p. 51). A partir da constatação do uso desses auxílios 



31 
 

artificiais, Vygotsky (1932/1984) desenvolve um conceito fundamental para a TSCH: 

a mediação, explicada por ele a seguir: 

 
Toda forma elementar de comportamento pressupõe uma reação direta à 
situação-problema defrontada pelo organismo (o que pode ser representado 
pela fórmula simples (S--R). Por outro lado, a estrutura de operações com 
signos requer um elo intermediário entre o estímulo e a resposta. 
Esse elo intermediário é um estímulo de segunda ordem (signo), colocado 
no interior da operação, onde preenche uma função especial; ele cria uma 
nova relação entre S e R. O termo "colocado" indica que o indivíduo deve 
estar ativamente engajado no estabelecimento desse elo de ligação. Esse 
signo possui, também, a característica importante de ação reversa (isto é, 
ele age sobre o indivíduo e não sobre o ambiente). 
Consequentemente, o processo simples estímulo-resposta é substituído por 
um ato complexo, mediado, que representamos da seguinte forma: 

  
Nesse novo processo o impulso direto para reagir é inibido, e é incorporado 
um estímulo auxiliar que facilita a complementação da operação por meios 
indiretos (VYGOTSKY, 1932/1984, p. 33, 34). 

 

Essa exposição de Vygotsky (1932/1984) leva-nos a entender como o 

instrumento5 intervém como terceiro elemento entre o homem e a natureza e entre o 

homem e si mesmo. Usemos como exemplo o ato de lembrar-se de algo. Podemos 

forçar a mente para lembrar-nos da data do aniversário de alguém. Essa seria uma 

ação direta de estímulo (S) e resposta (R). Poderíamos também querer lembrar as 

datas de aniversário de todos os amigos do nosso trabalho. Seria interessante, ao 

invés de forçar a mente para lembrar, anotar todas essas datas em uma agenda e 

consultá-las. Não teríamos mais o impulso direto de querer lembrar, substituindo 

esse impulso por um auxiliar artificial (X): as anotações. 

Partindo dessas constatações, Vygotsky (1932/1984) afirma que o uso de 

instrumentos que podem servir para mediar a ação do homem com a natureza é 

análoga ao uso desses signos, só que esses, no campo psicológico (VYGOTSKY, 

1932/1984, p. 52). 

Apesar dessa analogia, há grande diferença entre instrumento e signo ao 

orientarem o comportamento humano: enquanto o instrumento serve como condutor 

da influência humana sobre objetos, orientado externamente, mudando os objetos, 

e, portanto, sendo o meio pelo qual a atividade humana é dirigida para o controle e 

domínio da natureza, o signo é orientado internamente, constitui o meio da atividade 

                                            
5 A diferença entre instrumento e signo será discutida a seguir. 
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dirigido para controle do próprio indivíduo, dirigido ao controle de suas ações 

psicológicas como lembrar, classificar, comparar etc. (VYGOTSKY, 1932/1984, p. 

55). Entendemos que o signo, portanto, tem uma função mediadora; funciona como 

um auxiliar artificial das atividades psicológicas, como vimos no exemplo das 

anotações. 

 Outro caráter do signo são as modificações por quais passa tanto na história 

da espécie humana (filogênese) quanto na historia do ser humano (ontogênese). 

Percebemos nos exemplos acima como os signos são de ilimitado auxílio para as 

atividades psicológicas. Comparado a instrumentos de trabalho, como fez Vygotsky 

(1932/1984), o signo é visto, assim, como algo externo à mente humana, porém 

suas marcas externas vão se tornando processos internos de mediação. À 

reconstrução desse processo, Vygotsky (1932/1984, p. 56) chama de internalização. 

Para a compreensão do processo de internalização, trazemos abaixo um exemplo 

dado por Vygotsky referente ao desenvolvimento do movimento de apontar: 

 
Inicialmente, este gesto não é nada mais do que uma tentativa sem sucesso 
de pegar alguma coisa, um movimento dirigido para um certo objeto, que 
desencadeia a atividade de aproximação. A criança tenta pegar um objeto 
colocado além de seu alcance; suas mãos, esticadas em direção àquele 
objeto, permanecem paradas no ar. Seus dedos fazem movimentos que 
lembram o pegar. Nesse estágio inicial, o apontar é representado pelo 
movimento da criança, movimento este que faz parecer que a criança está 
apontando um objeto - nada mais que isso. 
Quando a mãe vem em ajuda da criança, e nota que o seu movimento 
indica alguma coisa, a situação muda fundamentalmente. O apontar torna-
se um gesto para os outros. A tentativa mal-sucedida da criança engendra 
uma reação, não do objeto que ela procura, mas de uma outra pessoa. 
Consequentemente, o significado primário daquele movimento malsucedido 
de pegar é estabelecido por outros. Somente mais tarde, quando a criança 
pode associar o seu movimento à situação objetiva como um todo, é que 
ela, de fato, começa a compreender esse movimento como um gesto de 
apontar. Nesse momento, ocorre uma mudança naquela função do 
movimento: de um movimento orientado pelo objeto, torna-se um 
movimento dirigido para uma outra pessoa, um meio de estabelecer 
relações. O movimento de pegar transforma-se no ato de apontar. Como 
consequência dessa mudança, o próprio movimento é, então, fisicamente 
simplificado, e o que resulta é a forma de apontar que podemos chamar de 
um verdadeiro gesto. De fato, ele só se torna um gesto verdadeiro após 
manifestar objetivamente para os outros todas as funções do apontar, e ser 
entendido também pelos outros como tal gesto. Suas funções e significado 
são criados a princípio, por uma situação objetiva, e depois pelas pessoas 
que circundam a criança (VYGOYSKY, 1932/1984, p. 57). 

 

 Esse exemplo nos dá a dimensão do processo de internalização dos signos: 

antes o gesto com o dedo, uma operação que representa uma atividade externa, 

interpessoal (entre as pessoas) torna-se interno, intrapessoal (individual). 
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 Ivic (2010) faz uma reflexão a respeito do pensamento de Vygotsky em 

relação à criação e ao uso dos signos: 

 
O ser humano, por sua origem e natureza, não pode nem existir nem 
conhecer o desenvolvimento próprio de sua espécie como uma mônada 
isolada: ele tem, necessariamente, seu prolongamento nos outros; tomado 
em si, ele não é um ser completo. Para o desenvolvimento da criança, em 
particular na primeira infância, os fatores mais importantes são as 
interações assimétricas, isto é, as interações com os adultos, portadores de 
todas as mensagens da cultura. Nesse tipo de interação, o papel 
fundamental cabe aos signos, aos diferentes sistemas semióticos que, do 
ponto de vista genético, têm, em primeiro lugar, uma função de 
comunicação, depois uma função individual: eles começam a ser utilizados 
como instrumentos de organização e de controle do comportamento 
individual. E é precisamente o ponto essencial da concepção vygotskyana 
de interação social que desempenha um papel construtivo no 
desenvolvimento. Isto significa, simplesmente, que certas categorias de 
funções mentais superiores (atenção voluntária, memória lógica, 
pensamento verbal e conceptual, emoções complexas, etc.) não poderiam 
emergir e se constituir no processo de desenvolvimento sem o aporte 
construtivo das interações sociais. 

 

A interpretação de Ivic (2010) em relação ao uso dos signos colabora no 

sentido de percebermos o homem como ser social, como ser que só pode se 

desenvolver a partir de sua interação com o meio e com os outros homens. 

Concordamos com Ivic (2010) quando diz que, para o homem, ser uma mônada 

isolada significa não se desenvolver como ser humano, e isso pode ser justificado 

observando os famosos casos de crianças que cresceram longe da sociedade. 

Pensamos que o conceito de mediação seja importante para a nossa 

pesquisa, uma vez que dentre as funções do tutor está a de mediador. Em diversos 

momentos, como veremos ainda nesta seção, notaremos que esse ator do processo 

de ensino-aprendizagem do aluno de EaD funciona como um provocador, um 

desafiador, construindo e socializando conhecimento com seus alunos. 

A seguir, faremos uma discussão sobre linguagem. 

 

1.1.2 Linguagem  

 

Ao pesquisar sobre a relação entre pensamento e linguagem, Vygotsky 

(1934/2002) faz críticas aos métodos de análise usados pela psicologia tradicional 

do início do século XX, observando que a psicologia tradicional, ao estudar em 

separado o pensamento e a palavra, elementos que compõem o pensamento verbal, 

as propriedades desse se perdem. 
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Para explicar como é equivocado o método que estuda o pensamento e a fala 

em seus elementos, Vygotsky (1934/2002, p. 3) o compara com a análise química 

dos elementos da água: o hidrogênio e o oxigênio. Nenhum dos dois tem as 

propriedades do todo e cada um deles tem propriedades que não estão contidas no 

todo. Se quisermos explicar por esse método por que a água apaga o fogo, isso não 

será possível, uma vez que em contato com o fogo o hidrogênio queima e o oxigênio 

o alimenta. 

Isso também acontece com o estudo do pensamento verbal: ao se estudar o 

som e o significado das palavras, suas propriedades originais desaparecem. Ao se 

estudar apenas o som, desvinculado do pensamento, não se abordam as 

propriedades físicas e psicológicas próprias da fala. O mesmo acontece com o 

significado que, desvinculado do som, só pode ser estudado como um ato puro do 

pensamento (VYGOTSKY, 1934/2002, p. 4). 

Constatando, assim, esse equívoco dos métodos tradicionais, Vygotsky 

(1934/2002) propõe, então, o método que analisa o pensamento verbal em 

unidades, aquilo que conserva todas as propriedades do todo e que não pode ser 

subdividido sem que aquelas se percam (VYGOTSKY, 1934/2002, p. 5). Conclui 

que, assim como a unidade da água são suas moléculas, sua célula viva, a unidade 

do pensamento verbal está no aspecto interno da palavra: no seu significado. Para 

Vygotsky (1934/2002), o significado das palavras refere-se a um grupo ou classe de 

objetos, sendo ela mesma um reflexo generalizado da realidade. O significado une 

pensamento e linguagem fazendo surgir, assim, o pensamento verbal. Dessa forma, 

constata Vygotsky (1934/2002) que o pensamento generalizador, por meio da 

linguagem como sistema de signos, é que possibilita a transmissão racional e 

intencional de um pensamento de um homem a outro homem. Vejamos, a seguir, 

como os estudos do pesquisador explicam o desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem. 

Em seus estudos genéticos do pensamento e da fala, Vygotsky (1934/2002) 

distingue duas linhas distintas de desenvolvimento para cada um deles e explica que 

as linhas do pensamento e da fala não fazem um trajeto paralelo, mas suas curvas 

cruzam-se, aproximam-se, fundem-se muitas vezes por alguns momentos, mas 

acabam por se separar. Tal desenvolvimento ocorre tanto no percurso filogenético 

quanto no percurso ontogenético. Esse pesquisador afirma que afirma que 
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o momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, 
que dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e 
abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então duas linhas 
completamente diferentes de desenvolvimento, convergem (VYGOTSKY, 
1934/2002). 

 

Essas duas linhas de desenvolvimento da linguagem e do pensamento 

também estão presentes nos animais. Animais superiores apresentam alguma 

inteligência prática, como usar uma vara para alcançar coisas, e são capazes de se 

comunicar, mas as raízes do desenvolvimento do pensamento e da fala não se 

cruzam. 

No plano filogenético do desenvolvimento humano, o encontro da fala e da 

atividade prática é responsável pelo salto na evolução do ser humano. Vygotsky 

(1934/2002) explica que, num momento da história da espécie humana, as raízes do 

pensamento e da linguagem unem-se devido à necessidade de intercâmbio entre os 

homens durante o trabalho. Assim, o trabalho que exige a utilização de instrumento 

para a transformação da natureza tem agora a seu favor a linguagem como sistema 

de comunicação que favorece o planejamento, a ação coletiva para o realização do 

trabalho. Esse momento é de crucial importância para a espécie humana: ao se 

apropriar do pensamento verbal e da linguagem como sistema de símbolo, a 

natureza do próprio desenvolvimento se transforma, do biológico, para o sócio-

histórico (VYGOTSKY, 1934/2002, p. 63). 

No plano ontogenético, semelhante ao ocorrido no plano filogenético, 

Vygotsky (1934/2002) explica que a atividade, ou seja, o uso de instrumentos, já é 

exercida pela criança antes de ela aprender a falar, em sua fase pré-verbal, porém, 

quando a fala e uso de signos se incorporam a qualquer ação, essas se organizam 

em linhas inteiramente novas (VYGOTSKY, 1934/2002, p. 12). Na fase pré-verbal, a 

criança manifesta a inteligência prática; é capaz de subir em uma cadeira para 

alcançar algo; é capaz se comunicar por meio de seu choro quando quer mamar, por 

exemplo. Percebemos nessa fase do desenvolvimento ontogenético, assim como no 

desenvolvimento filogenético do ser humano, que a linguagem origina-se com a 

função primeira de comunicação. Ainda não usa a linguagem como sistema 

simbólico. 

Porém, quando linguagem e pensamento se encontram, surge a segunda 

função da linguagem: a fala torna-se intelectual, generalizante com função simbólica, 

e o pensamento torna-se verbal, mediado pelos significados dados pela linguagem. 
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Nesse ponto em que mostramos a importância da linguagem como sistema 

simbólico, na evolução sócio-histórica e cultural, parece-nos oportuno notar a 

aproximação entre o pensamento de Vygotsky (1934/2002) com as ideias de 

Bakhtin/Volochinov (1997), uma vez que os dois pensadores partilham da mesma 

base teórica para a formulação de suas reflexões: o marxismo. 

Para Bakhtin/Volochinov (1997), a linguagem é um produto da interação, 

sempre associada ao tempo histórico, a um determinado espaço, e à posição do 

sujeito diante do mundo, sempre considerando os seus interlocutores, mesmo 

quando o sujeito tem a si mesmo como interlocutor, fazendo-nos notar dessa forma 

o seu caráter dialógico. Explica-nos o filósofo que 

 
A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo o 
discurso. Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o 
discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de 
participar, com ele, de uma interação viva e tensa (BAKHTIN, 1997, p. 88). 

 

Entendemos que num processo de interação, que não é harmoniosa, mas 

tensa, todo o discurso é dialógico, ou seja, todo discurso leva em conta o discurso 

do outro, que está presente no seu. As relações de sentido que se estabelecem 

entre esses dois enunciados são aquilo que Bakhtin/Volochinov (1997) chama de 

dialogismo. 

A noção dialógica da linguagem é inevitável, uma vez que somos seres 

desenvolvidos sócio-histórica e culturalmente, e é essa característica da linguagem 

que nos faz perceber a importância dessa aproximação do conceito de linguagem de 

Vygotsky (1934/2002) e Bakhtin/Volochinov (1997) para esta pesquisa. Como 

pretendemos que os tutores presenciais partilhem os sentidos-e-significados que 

atribuem às suas funções, é por meio da linguagem que o farão. 

A seguir, discutiremos outro conceito importante na TSHC: sentidos-e-

significados. 

 

1.1.3 Sentidos-e-significados 

 

Nesta subseção, estudaremos as categorias sentido-e-significado como 

concebe a tríade da teoria sócio-histórica e cultural: Vygotsky (1934/2002), Luria 

(1986) e Leontiev (1990). Também, a exemplo da seção anterior, veremos como 

Bakhtin/Volochinov (1997) aborda esses conceitos. 
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Vimos, na seção anterior, que Vygotsky (1934/2002) substitui a análise em 

elementos por análise em unidades, e conclui que a unidade do pensamento verbal 

está no significado das palavras, uma vez que esse tem as propriedades do 

pensamento e da fala. 

Para Vygotsky (1934/2002, p. 151), o significado representa o elo entre o 

pensamento e linguagem. Uma palavra que não contenha significado é um som 

vazio; assim, o significado passa a ser um componente indispensável à palavra. 

Contudo, o significado de uma palavra é uma generalização ou um conceito e esses 

são, por sua vez, um ato do pensamento. Essa investigação levou Vygotsky 

(1934/2002) a descobrir o que considerou o resultado mais importante de seus 

estudos: na evolução histórica da linguagem, a estrutura do significado e sua 

natureza psicológica evoluem, ou seja, o conteúdo da palavra se altera e altera-se o 

modo pelo qual a realidade é generalizada e refletida em uma palavra (VYGOTSKY, 

1934/2002, p. 152). 

 Vygotsky (1934/2002, p. 181) distingue, em consequência do contexto em 

que é usada a palavra, a diferença entre significado e sentido. Para o pesquisador, o 

sentido é um todo complexo, fluido e dinâmico, e significado é uma zona mais 

estável e precisa. Uma palavra adquire sentidos diferentes de contexto para 

contexto, enquanto que o significado permanece estável ao longo de todas as 

alterações do sentido. 

Luria (1986, p. 44) retoma essa análise das relações entre pensamento e 

linguagem no plano ontogenético, afirmando que, no desenvolvimento infantil, o 

significado da palavra muda, e que, portanto, mudam os reflexos dos enlaces e 

relações que, através da palavra, determinam a estrutura da consciência. Luria 

(1986) se aterá em estudar o desenvolvimento da consciência, e, para tanto, 

considera fundamental o estudo do significado e do sentido. 

Para Luria (1986, p. 45), o significado é um sistema de relações que se 

formou objetivamente no processo sócio-histórico e que está encerrado na palavra. 

É um sistema estável de generalizações encontrado em uma palavra, igualmente 

para todas as pessoas. 

O sentido, conforme o pesquisador, é o significado individual de cada palavra, 

constituído de enlaces que se relacionam com o momento e a situação de 

comunicação. Luria (1986), buscando ilustrar suas definições de sentido e 

significado, traz o exemplo do “carvão”, sobre o qual faremos algumas adaptações. 
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O significado de carvão está relacionado a um objeto de cor negra, de origem não 

raramente vegetal, formado basicamente pelo elemento químico carbono. No 

entanto, o sentido de carvão variará de pessoa para pessoa, e em circunstâncias 

diversas. Numa situação em que alguém queira que os odores dos alimentos não se 

misturem na geladeira, pode colocar um pedaço de carvão dentro da geladeira, o 

qual funcionará como um regulador desses odores. Em outra situação, em que um 

cientista usa o carvão para compreender suas propriedades, o carvão é um objeto 

de estudo. Já para uma criança que usa o carvão para escrever ou desenhar numa 

parede ele funciona como um lápis ou giz. 

 Luria (1986) conclui que, conhecendo significado das palavras, podemos 

conceber-lhe sentidos diferentes conforme a circunstância que usamos uma 

determinada palavra. Nessa direção, explica o pesquisador: 

 
Na palavra e junto ao significado [...] existe sempre um sentido individual, 
em cuja base encontra-se a reelaborarão do significado, a separação, 
dentre os enlaces possíveis presentes nas palavras, daquele sistema que é 
atual no momento dado (LURIA, 1986, p. 46). 

  

 Nesse excerto, podemos notar que o significado de uma palavra que é estável 

é acompanhado sempre de um sentido, conforme os enlaces possíveis de um 

momento e de uma situação. 

 Isso fica claro com outro exemplo de Luria (1986) também adaptado por nós: 

a palavra corda em uma situação em que crianças a usam como um brinquedo para 

pular tem sentido diferente daquele em que, numa situação de desespero, alguém 

que caiu num poço e espera por socorro é surpreendido com uma corda que alguém 

jogou nesse poço para salvá-la. Por esse exemplo, notamos que os sentidos são 

diferentes em várias situações, em vários contextos, todavia o seu significado, 

concebido historicamente e percebido como um sistema estável de generalização, 

igualmente para todas as pessoas, refere-se a um conjunto de fios torcidos que 

formam uma peça resistente. 

Leontiev (1990, p. 104), estudando o aparecimento e desenvolvimento da 

consciência, nota que essa é primordialmente formada pelo significado, o qual, por 

sua vez, reflete e refrata o mundo nessa consciência. Nessa direção, afirma que a 

significação é a generalização da realidade, das experiências e práticas sociais 

cristalizadas na palavra. Desde que nasce, o homem tem como tarefa assimilar as 

experiências das gerações que passaram, e esse processo realiza-se por meio da 
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aquisição das significações. O homem, explica Leontiev (1990, p. 102), nessa tarefa 

encontra um sistema pronto de significações, elaborado historicamente, e apropria-

se dele. 

Porém, nota que a significação independe da relação individual ou pessoal 

que o homem tem com a realidade. Ao assimilar as significações, elas podem ter um 

sentido subjetivo e pessoal para esse homem, para a sua personalidade, ou seja, o 

sentido é a relação que se cria na vida, na atividade do homem. 

Nessa direção, o autor afirma que 

 
O estudo genético, histórico da consciência [...] parte da análise dos 
fenômenos da vida, característicos da interação real que existe entre o 
sujeito real e o mundo que o cerca, em toda a sua objetividade e 
independência de suas relações, ligações e propriedades. Razão por que 
num estudo histórico da consciência, o sentido é antes de mais nada uma 
relação que se cria na vida, na atividade do sujeito. [...] Este sentido 
consciente é criado pela relação objetiva que se reflete no cérebro do 
homem, entre aquilo que se incita a agir e aquilo para o qual sua ação se 
orienta como resultado imediato. Por outras palavras, o sentido consciente 
traduz a relação do motivo ao fim (LEONTIEV, 1990, p. 103). 

 

Notamos, acima, que o sentido para Leontiev (1990) difere do significado: o 

sentido está presente nas atividades, nas interações do sujeito com o meio e com os 

outros homens. Pela explicação do psicólogo, observamos que sentido surge entre 

aquilo em que a necessidade se concretiza objetivamente em dado contexto, o 

motivo, e a atividade que se orienta para atingir esse objetivo. 

 Essa relação fica mais clara com um exemplo dado por Leontiev (1990) 

acerca da leitura de uma obra científica que alguém pediu para um aluno fazer. O 

fim consciente dessa leitura é assimilar o conteúdo da obra, mas qual sentido 

particular tem para o aluno esse fim e, consequentemente, a ação que demanda 

disso? Se o motivo for preparar o aluno para sua profissão, a leitura terá um sentido; 

de outra forma, se o motivo for o aluno ter de passar num exame, a leitura terá outro 

sentido. Dessa forma, percebemos que, para encontrar o sentido pessoal, conclui o 

psicólogo, devemos procurar o motivo que lhe corresponde. 

 Parece-nos que essas diferenças entre sentido e significado para a tríade 

estão em sintonia, mas notamos que a ligação entre um e outro é melhor entendida 

nos estudos de Leontiev (1990). A esse respeito, o psicólogo afirma que essa 

ligação é intrínseca, de maneira que o sentido é que se exprime no significado e não 

o inverso. 
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Todos podem, explica Leontiev (1990, p. 104), ter assimilado um 

acontecimento histórico, entender a significação de uma data histórica, porém isso 

não terá o mesmo sentido para uma pessoa que a estudou na escola e outra que 

participou ativamente, in loco, desses acontecimentos, naquela data. Isso quer dizer 

que a significação, estável, é igual para os dois sujeitos, porque são datas históricas 

importantes, mas os sentidos expressos nessas significações, portanto 

intrinsecamente ligados, não são iguais por consequência dos contextos em que o 

momento sócio-histórico e cultural proporciona para cada um desses sujeitos. 

Os estudos sobre as categorias sentido-e-significado também estão presentes 

nos estudos de Bakhtin/Volochinov (1997). Para o filósofo e seu círculo, o estudo da 

palavra constitui-se de significação e tema. A significação são os sentidos que uma 

palavra (signo) assume historicamente, por seu uso reiterado, portanto de caráter 

estável; já o tema constitui-se, além desse sentido potencial da palavra, do sentido 

que assume num momento histórico e numa situação específica de enunciação, 

levando em consideração os elementos verbais e extra verbais, ou, nas palavras do 

filósofo, “um sistema de signos, dinâmico e complexo, que procura adaptar-se 

adequadamente às condições de um dado momento da evolução” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1996, p. 129). 

Dessa forma, o tema é caracterizado por ser instável. Observemos que o 

caráter de estabilidade da significação, uma abstração estável, e o caráter de 

instabilidade do tema, uma concretude dinâmica, propostos por Bakhtin (1996), 

notoriamente equivalem, respectivamente, aos significados e sentidos da palavra 

conceituados por Vygotsky (1934/2002), Luria (1986) e Leontiev (1990). 

 Cereja (2006), para explicar essas diferenças entre significação e tema na 

perspectiva bakhtiniana, retoma o conceito de palavra, como unidade não neutra, 

sendo sempre dialógica e dialética. Dialógica porque reúne em si as vozes dos que 

a usam ou historicamente vêm usando-a, o que a torna indissociável do discurso; 

dialética porque é abstração das práticas discursivas históricas, das lutas sociais. 

Desse modo, os sentidos das palavras modificam conforme a situação sócio-

histórica em que são usados, na situação de produção do enunciado. 

 Esses estudos presentes nesta seção são importantes para a nossa 

pesquisa, já que, para alcançar nosso objetivo, necessitamos conhecer os sentidos 

e significados da palavra “tutor” em nossa investigação e quais novos sentidos e 
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significados foram construídos durante as conversas reflexivas que fizemos para que 

os dados fossem gerados. 

Compreendidos os conceitos mediação, linguagem e sentidos-e-significados, 

seguimos para a segunda seção desta fundamentação teórica, que tratará de 

reflexões sobre educação a distância. 

 

1.2 REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Esta seção secundária traz reflexões de pensadores sobre a EaD. Apesar da 

ideia concreta da possibilidade de interação na EaD por meio das TIC, Valente 

(2011) tem considerações a fazer sobre o tema. O pesquisador considera que a 

educação atual exige do aluno, além de informação, o desenvolvimento de 

habilidades a serem construídas na interação com o meio e com as pessoas, mas 

ressalta que o desafio da EaD atual é criar condições para que a aprendizagem do 

aluno ocorra baseado nessas duas concepções. 

O autor alerta que a maior parte das disciplinas e cursos ofertados na 

modalidade a distância tem privilegiado a transmissão de informação, enquanto que 

ações que criem oportunidades de construção de conhecimento, segundo o autor, 

praticamente não existem. Corroborando essa ideia de Valente (2011), Scottini 

referindo-se à EaD, afirma que 

 
Assim, a educação, em tese, deveria deixar de ser concebida como mera 
transferência de informações e ser norteada pela contextualização de 
conhecimentos úteis ao aluno. Para aqueles que defendem esta sistemática 
educacional, através dela deveria o aluno ser desafiado a pesquisar e 
entender o conteúdo, de forma a participar da disciplina (2012).  

 

Vimos que tanto Valente (2011) quanto Scottini (2012) percebem que a mera 

transferência de informações não colabora para o aprendizado do aluno. Valente 

(2011) lembra que é necessária a interação entre o aprendiz e outras pessoas para 

que o aprendizado ocorra, o que contraria o autodidatismo presente em muitos 

cursos na modalidade a distância. Acha que o que ocorre nos cursos de EaD é uma 

falta de compreensão das questões sobre aprendizagem, levando os cursos a não 

criarem as oportunidades de construção de conhecimento. 

O autor considera que a EaD pode ir muito além da transmissão de 

informação e criar novas oportunidades de aprendizagem que concentrem-se na 
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construção de conhecimento. Para tanto, o autor propõe, baseado no estar junto 

virtual, abordagem que prevê, a partir das facilidades de comunicação atuais, um 

alto grau de interação entre professores/aluno, e entre alunos/ alunos, via internet.  

Segundo Valente (2011, p. 30), essa abordagem permite o acompanhamento 

do aluno, virtualmente, vivenciando e auxiliando-o a resolver seus problemas. Essas 

interações objetivam realizar ciclos de ações, o que facilitaria o processo de 

construção de conhecimento. É acompanhar o aluno no sentido de entender seu 

interesse e nível de conhecimento sobre um assunto e, então, propor desafios e 

auxiliá-lo a atribuir significados ao que está realizando. 

Dessa forma, o aluno consegue processar a informação, aplicando-a, 

transformando-a, buscando outras informações, construindo conhecimento. Valente 

(2011) afirma que, para que essa abordagem tenha sucesso, é necessário o aluno 

estar engajado na resolução de um problema ou projeto. A partir dessas situações e 

diante de alguma dificuldade ou dúvida, ela pode ser solucionada com o suporte do 

professor, que auxiliará o aluno, via internet. As ações dos alunos, produzindo 

resultados, podem servir como objeto de reflexões que podem gerar indagações e 

problemas que o aluno talvez não consiga resolver sozinho. Assim, poderá enviar as 

indagações e problemas para o professor que poderá enviar sua opinião, ou 

material, na forma de texto ou imagens ou exemplos de atividades que poderão 

ajudar o aluno a resolver seus problemas. 

Tudo isso pode gerar mais conflitos que deverão ser resolvidos com o 

suporte. Estabelece-se, assim, um ciclo de ações, que mantém o professor e o aluno 

no processo de realização das atividades inovadoras, gerando conhecimento. Esse 

processo pode ocorrer entre os alunos, um auxiliando o outro com o conhecimento 

que possui. Isso pode formar uma rede de aprendizes inclusive com a participação 

do professor que aprende ao mesmo tempo que faz o papel de manter o ciclo de 

ações funcionando. Nessa abordagem, o material de apoio é menos instrucional e 

mais de referência, afirma Valente (2011, p. 33), porque o estar junto virtual está 

calcado na interação professor-aluno, aluno-aluno, e o material de apoio tem função 

complementar ou de suprir necessidades teóricas para a compreensão da prática. 

Valente reconhece que a implementação dessa abordagem apresenta certas 

limitações: o atendimento de menos de vinte alunos, o que não é real nos cursos 

oferecidos na modalidade a distância; a necessidade de uma equipe para auxiliar o 

professor a monitorar o trabalho dos alunos. O pesquisador considera que, nessa 
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abordagem, o uso da internet é mais eficiente porque explora as verdadeiras 

potencialidades dessa nova tecnologia.  

Outra vantagem da abordagem estar junto virtual, segundo Valente (2011), é 

a interação entre alunos. Conforme as atividades acontecem, pode-se identificar 

alunos especialistas em algum assunto que auxiliam os outros colegas, e, nessas 

circunstâncias, cria-se uma rede em que cada um colabora com seus potenciais. 

Nota-se, assim, que na abordagem estar junto virtual é importante a quantidade de 

recursos tecnológicos para a interação, porém ela centra-se na quantidade e 

qualidade das interações entre professor/aluno e aluno-aluno. 

Mesmo que a evolução das TIC tenha trazido à educação na modalidade “a 

distância” consideráveis contribuições para a interação entre os envolvidos no 

processo de construção de conhecimento, ainda observamos que a EaD tem sido 

vista com olhos negativos por parte da sociedade. 

Leffa e Freire (2013) consideram que a polissemia do termo “distância” é o 

problema do conceito de EaD, devido às implicações que suas diversas acepções 

trazem para a ideia de interação. 

Notam que, por conta da evolução das TIC, as acepções do termo “distância” 

é inadequado ao conceito de EaD, ou, nas palavras dos autores, “A EaD não cabe 

nas palavras que a usamos para descrevê-la” (LEFFA; FREIRE, 2013, p. 13). Assim, 

levantam a tese de que “a distância não existe em EaD” (LEFFA; FREIRE, 2013, p. 

13) e comprovam que a distância não é um impedimento para a aprendizagem, que 

depende de interação. Para defender essa ideia, os pesquisadores discutem as 

acepções do termo “distância” sob quatro dimensões: espacial, cronológica, 

cognitiva e social. 

Na dimensão espacial, podemos imaginar que a distância entre professor e 

aluno pode prejudicar a interação entre ambos, porém Leffa e Freire (2013) nos 

mostram que nessa acepção o termo a distância não é problema quando podemos, 

por algum meio, transpor a distância geográfica que separa professor e aluno por 

meio de uma videoaula ou uma webconferência, por exemplo.  

Na dimensão cronológica, os autores remetem à acepção do termo distância 

como duração. Lembram Leffa e Freire (2013) que sempre estamos no tempo 

presente e que o tempo que passa é sempre o mesmo, seja na educação 

presencial, seja na educação a distância. Porém, a emancipação do tempo na EaD é 
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a sua vantagem sobre a educação presencial, uma vez que na EaD o aluno 

dispensa o uso de tempo para se deslocar de sua casa à universidade, por exemplo. 

Na dimensão do domínio cognitivo, podemos pressupor que há distância 

entre o saber muito do professor o saber pouco do aluno, cabendo ao professor 

diminuir essa distância. 

Leffa e Freire (2013) observam que não se diminui a distância cognitiva 

“viajando no tempo e no espaço mas pelo que se faz e como se faz provavelmente 

não só envolvendo não só os recursos da inteligência, mas também a criatividade e 

empenho do aluno” (LEFFA; FREIRE, 2013, p. 15). Os pesquisadores, apoiados no 

pensamento de Rancière (2007) e de Snyder (2009), notam que o professor não 

pode negar que o aluno menos experiente, na verdade conhece muito mais coisas 

que aprendeu sozinho, em contato com o mundo. Na EaD, isso se intensifica, pois o 

aluno depende menos do professor, pois interage num campo muito além da ação 

do professor e pode ter adquirido letramentos que o professor, às vezes, não possui. 

Na dimensão do domínio social, Leffa e Freire (2013) fazem referência à 

distância que tem a ver com as características presentes nas relações entre as 

pessoas, em que uma tem prestigio e outra não. Essas relações podem envolver 

hierarquia, variação linguística, posse de bens, endereço residencial, entre tantas 

outras. 

Nessa concepção, o termo distância também não se adequa à EaD, uma vez 

que essa, assim como a educação tradicional, também tem como objetivo reduzir 

essas distâncias sociais, permitindo o acesso do aluno à cidadania, por meio da 

construção de conhecimento. 

 Essas diferenças, segundo Leffa e Freire (2013), geram desequilíbrio na 

interação entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. O termo 

distância pode ainda ter um traço semântico negativo: procuramos negativar a 

distância entre um lugar e outro por meios de transporte, entre aquilo que não 

conhecemos, acelerando a aprendizagem, ou entre quem gostamos, aproximando-

nos desses. Distância só é bem-vinda quando nos separa de algo ou alguém que 

nos aborrece (LEFFA; FREIRE, 2013, p. 19). 

Segundo os pesquisadores, no caso da EaD, o termo a distância, que 

compõe essa modalidade de educação, torna-se mais grave, pois o sentido de 

distância pode associar-se à ideia contrária daquilo que uma boa educação preza: 

solidariedade, colaboração e trabalho em equipe. Assim, o que desqualifica a 
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educação a distância é exatamente o termo a distância, mesmo com pesquisas que 

mostrem que os cursos nessa modalidade são de qualidade e que empresas 

contratem profissionais formados vindos da EaD e, melhor, dão formação a seus 

profissionais via EaD. 

Persiste, segundo Leffa e Freire (2013), a ideia de que educação na 

modalidade a distância, a interação está comprometida quando não há contato 

físico, e os autores mostrarão que isso não é verdade. A própria Física traz em suas 

teorias exemplos de interação entre corpos distantes fisicamente: é o caso da 

eletricidade estática, que fazem os pelos eriçarem com a aproximação da mão. 

Fazendo menção a Kleber, 2008, expõem Leffa e Freire (2013, p. 21) que 

esse princípio da ação mediada é explicado pela suposição de que o objeto cria em 

seu entorno uma zona de perturbação, gerada por propriedades intrínsecas ao 

objeto e que afeta a zona de perturbação criada pelo outro objeto, o que torna 

possível a troca de informação entre esses distantes objetos. A teoria de Vygotsky 

(1934/2002), conforme discutimos na seção anterior, também mostra que 

aprendemos mediados por uso de instrumentos. Se a EaD atual possui tecnologia 

que possibilita a interação entre os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, 

então achar que a interação na EaD está comprometida não faz sentido. 

Além desde problema de conceituação da EaD, também essa modalidade de 

educação vem enfrentando o problema da evasão escolar. Segundo o Censo EaD.br 

2013 (ABED, 2014), divulgado pela Associação Brasileira de Educação a Distância, 

a evasão é apontada pelas instituições de ensino como o maior obstáculo na 

execução de cursos dessa modalidade de educação. 

O censo considerou evadidos os alunos que não iniciaram o curso e os que, 

por razões diversas, abandonaram seus cursos. O índice de evasão é de 19,06%. 

Como causas da evasão apontadas pelas instituições constam a falta de tempo dos 

alunos para estudar e envolver com o curso (32%) e o acúmulo de atividades 

profissionais (21,4%). 

Outra reflexão que consideramos importantes para essa fundamentação 

teórica é a questão da avaliação em EaD. Segunda a Lei 5622 (BRASIL, 2005), a 

avaliação deve ser presencial. Apesar disso, Maia (2005) nota 3 possibilidades de 

avaliação em EaD: 
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a) presencial: a avaliação é feita por meio de uma prova, na presença do 

formador ou de outra pessoa responsável, para garantir a legitimidade dela. 

São realizadas com hora, data e local determinados; 

b) a distância: com aplicação de testes on-line: a avaliação é feita por meio 

de mecanismos de testes on-line a serem respondidos e enviados 

posteriormente para o formador por meio de e-mail ou de formulários de 

envio. O tempo e o local nesxa modalidade são de escolha do aluno, 

porém com datas limites para entregar os trabalhos e atividades. 

Normalmente, são compostas por atividades que devem ser respondidas e 

enviadas ao professor, por meio do correio, fax ou e-mail; 

c) avaliação ao longo do curso (contínua): a avaliação é feita de modo 

contínuo, baseada em componentes que forneçam subsídios para o 

formador avaliar seus aprendizes de modo processual, tais como as 

atividades realizadas, os comentários postados, as participações em 

grupos de discussão e em chats, as mensagens postadas no correio etc. 

Encerrando aqui as reflexões sobre EaD, passemos para o estudo de tutoria. 

 

1.3 TUTORIA 

 

Iniciemos essa seção secundária observando os significados dicionarizados 

do termo tutor: 

 
tutor 1. s.m. indivíduo que exerce uma tutela. 2. Aquele que ampara, 
protege, defende; guardião. 3. Em algumas escolas, aluno a quem se 
delega a instrução de outros alunos. 4. Estaca ou vara usada para amparar 
uma planta de caule frágil. ■ adj. 5. que tutora, que exerce tutela, judicial ou 
não (Houaiss, 2001, p. 1.808). 

 

Etimologicamente, segundo esse mesmo dicionário, o termo tutor origina-se 

do latim tūtor, ōris, que significa guarda, defensor. Observemos que mesmo 

referindo-se especificamente ao contexto escolar no terceiro significado, o termo 

tutor dicionarizado não faz menção às práticas de um profissional formado para 

exercer a função de docência, como exige a UAB de seu tutor. 

Nessa direção, Mattar (2012) argumenta que a escolha do termo “tutor” é 

infeliz, uma vez que seu sentido mais recorrente consta da esfera jurídica, como 

“aquele que exerce a tutela, a proteção de alguém mais frágil, aquele que vela, na 
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vida civil por um menor, interdito ou desaparecido, administrando seus bens” 

(MATTAR, 2012, p. 32). 

Para sustentar seu argumento, o pesquisador apoia-se nos estudos de Bruno 

e Lemgruber (2009). Para esses, o termo “tutor” não condiz com o trabalho de um 

profissional que trabalha como mediador pedagógico no processo de ensino-

aprendizagem. Esses pesquisadores veem no trabalho do tutor um trabalho docente, 

que necessita ter um domínio tanto tecnológico quanto didático, de conteúdo. 

Diferenciando o conceito de professor e de tutor na esfera da EaD, Scottini 

(2012) observa que o professor tem o papel de apresentar o tema, atuando como 

uma espécie de palestrante. O tutor atua em um segundo momento cobrando 

atividades exigidas no decorrer do curso, e corrigindo-as, tornando-se, assim ,um elo 

entre a instituição e o aluno. Estão dentre suas atividades tanto questões 

educacionais como administrativas, encaminhando problemas que não consegue 

resolver para a secretaria, coordenação ou paras os professores do curso. 

Para Scottini, o tutor funciona como um mediador no processo de 

aprendizagem do aluno: 

 
No processo de aprendizagem, assim como no ensino regular o orientador ou o 
tutor da aprendizagem deve atuar como “mediador”, isto é, aquele que estabelece 
uma rede de comunicação e aprendizagem multidirecional, através de diferentes 
meios e recursos da tecnologia da comunicação. Não pode, portanto, desvincular-
se, como curialmente ocorre, do sistema educacional e deixar de cumprir funções 
pedagógicas no que se refere à construção da ambiência de aprendizagem. Esta 
mediação tem, por conseguinte, a tarefa de vencer a distância física entre 
educador e o educando. Ou seja, o tutor é o elo entre o ensino transmitido pelos 
materiais didáticos e o aluno (2012). 

Desses apontamentos de Scottini (2012), percebemos o quanto é essencial o 

trabalho do tutor para aprendizagem do aluno e, consequentemente, para o sucesso 

da EaD. 

Como a EaD nas últimas décadas tem atraído não só a UAB mas diversas 

instituições de ensino, cada qual concebe o tutor presencial e a distância à sua 

maneira, nomeando-os com outros sinônimos e variações: educador on-line, 

orientador virtual, monitor pedagógico, e-formador, formador virtual, tutor virtual, tutor 

eletrônico, tutor presencial, tutor a distância, entre outros. 

Também são diversos os entendimentos que pesquisadores e instituições têm 

sobre as funções de tutoria. Contudo, os Referenciais de Qualidade para Educação 

Superior a Distância (BRASIL, 2007b) classificam os tutores em dois tipos: o tutor 

presencial e tutor a distância. Esse documento define tutor presencial como o 
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profissional que atende os estudantes, no polo, com hora marcada. Deve o tutor 

presencial conhecer o projeto pedagógico do curso, o material didático e o conteúdo 

sob sua responsabilidade, para auxiliar os alunos no desenvolvimento de atividades 

individuais e grupais, estimulando o hábito de pesquisa. 

Já o tutor a distância é definido como o profissional que media o processo 

pedagógico junto aos estudantes geograficamente distantes e referenciados aos 

polos de apoio presencial. A principal atribuição desse profissional é o 

esclarecimento de dúvidas através de fóruns de discussão pela internet, ou por 

outros meios de comunicação, de acordo o projeto pedagógico da instituição. 

Mesmo com essa discussão a respeito da identidade do tutor, outros 

pesquisadores – como veremos a seguir – procuram definir e classificar as tarefas 

do tutor. 

 Nos programas de graduação oferecidos pela UAB, segundo Mill (2008), 

podemos distinguir dois tipos de tutores, o tutor a distância e o tutor presencial: 

 
Esses tutores podem, entretanto, ser divididos em duas categorias: uma 
pode ser denominada tutoria presencial e é composta pelo grupo de 
educadores que acompanha os alunos presencialmente, com encontros 
frequentes ou esporádicos; a outra categoria, denominada de tutoria virtual 
ou tutoria a distância, dedicada ao acompanhamento dos educandos 
virtualmente (a distância), por meio de tecnologias de informação e 
comunicação (MILL et al., 2008, p. 114). 

  

 Apesar dessa distinção entre tutor presencial e a distância, nossa experiência 

revela que o tutor presencial tem usado de diversos meios para se comunicar com 

seu aluno, seja presencialmente ou usando as TICs disponíveis como telefone, e-

mail, redes sociais. 

Para Bonk e Dennen (2003), as funções de tutoria podem ser divididas em 

quatro papéis: 

a) papel pedagógico: funcionar como um provocador, fazendo perguntas 

para estimular a construção do conhecimento do aluno, procurar projetar 

uma variedade de atividades de instrução, suscitar a reflexão, tecer ou 

resumir as discussões, identificar temas de discussões, formular críticas 

construtivas, incentivar para articular ideias e explorar os recursos, e 

fornecer explicações e elaboração onde tarefas de aprendizagem 

necessárias baseada em problemas, ferramentas de feedback de pares, 
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casos eletrônicos, atividades da equipe, fóruns de discussão, 

dramatização, polêmica construtiva, debates on-line; 

b) papel social: no sentido de propiciar um ambiente amigável e afetuoso, 

usar um tom geralmente positivo com e entre os alunos, promover algum 

humor, personalizar em mensagens, visualizar e estimular empatia e 

proximidade interpessoal nos ambientes virtuais de bate-papo; 

c) papel administrativo: avisar sobre datas importantes, alertar o aluno 

quando de seu não acesso ao ambiente virtual, apresentar o programa 

detalhado do curso, lançar de notas e faltas on-line; 

d) Papel Tecnológico: assistir os participantes em relação a questões 

tecnológicas, esclarecer os problemas encontrados e notificar, enviar 

tutoriais e promover votação sobre as tecnologias preferidas. 

Uma vez que os sujeitos de pesquisa e o contexto de nosso trabalho estão 

centrados na esfera pública da EaD brasileira, concentremo-nos  na compreensão 

que o sistema UAB tem de seus tutores. Para o sistema UAB (BRASIL, 2014), são 

funções do tutor: 

a) mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os estudantes; 

b) acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; 

c) apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades 

docentes; 

d) manter regularidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem – 

AVA, e responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas; 

e) estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades 

discentes; 

f) colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes; 

g) participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela 

instituição de ensino; 

h) elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar 

à coordenação de tutoria; 

i) participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do 

professor responsável; 

j) apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades 

presenciais nos polos, em especial na aplicação de avaliações. 
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Notamos que, nesse rol de funções, o sistema UAB (BRASIL, 2014) não 

distingue quais funções são do tutor presencial ou do tutor a distância, ficando a 

cargo de cada universidade vinculada à UAB a divisão dessas tarefas.  

 Para Mill (2010), compreender o papel do tutor significa, antes, localizá-lo no 

conjunto de profissionais que participam do processo de elaboração e execução de 

disciplinas a serem oferecidas em da EaD. Nessa direção, Mill (2010) explica que a 

docência em EaD é realizada por um grupo de profissionais, que, colaborativamente, 

realizam as atividades do professor, tanto na etapa de planejamento quanto na de 

oferta de uma disciplina. A figura a seguir, de autoria do próprio autor, ilustra essas 

duas etapas: 

 
Figura 1 – Etapas de planejamento e ofertas de disciplinas em EaD 

 

Fonte: Mill (2010) 

 

Mill (2010) os relaciona como profissionais que exercem a função de autores 

de conteúdos, organizadores dos materiais e atividades presenciais e virtuais, 

formadores e acompanhantes dos estudantes, orientadores de grupos de estudos, 

atividades avaliativas e laboratoriais etc. 

De modo geral, Mill (2010) os nomeia como professor-autor, professor-

formador, tutor virtual, tutor presencial e designer instrucional, além de outros 

especialistas. A esse conjunto de profissionais que compõem a docência em EaD, 

Mill, Ribeiro e Oliveira (2010) chamam de polidocência. Assim, alguns desses 
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profissionais atuarão na etapa de planejamento e outros trabalharão na etapa de 

oferta da disciplina. Mill (2010), nesse grupo de profissionais, situa o tutor (a quem 

chama de tutor-docente), notando que sua atuação está centrada na etapa de oferta 

da disciplina como observamos na figura anterior. 

Nessa etapa, o tutor-docente participa acompanhando os estudantes em 

parceria com o professor-formador, auxiliando-os no estudo dos materiais dispostos 

para estudos, sejam eles impressos, audiovisuais, virtuais, conferências em tempo 

real, videoaulas etc. O autor compreende que essa é uma das visões que se tem de 

tutoria quando afirma que: 

 
A tutoria constitui um dos termos mais controversos da modalidade de 
educação a distância (EaD), tanto na terminologia (abarcando concepções 
diversificadas) quanto nas suas funções e competências (que são variadas 
e até contraditórias dependendo da proposta pedagógica do curso e da 
concepção de tutoria adotada) (MILL, 2010, p. 3). 

 

Cabe-nos, para entender o que vem a ser tutor, estudar esses dois aspectos 

de concepção de tutoria: terminologia e funções e competências. 

Mill (2010) traz um leque de atividades que devem ser realizadas por tutores: 

a) estudar os materiais do curso; 

b) estimular o aluno a estudar; 

c) orientá-los nas atividades propostas pela disciplina; 

d) orientá-los em suas dúvidas e dificuldades; 

e) desenvolver e empregar estratégias de estímulo à reflexão sobre os temas 

abordados na disciplina; 

f) gerenciar o AVA; 

g) dar feedback sobre as atividades dos alunos; 

h) promover situação de interação/interatividade entre aluno e professor-

formador. 

Mill (2010) alerta que a distribuição dessas atividades entre tutores 

presenciais e virtuais variam de acordo com a proposta pedagógica do curso e 

disciplina, com o modelo ou concepção de EaD dos gestores institucionais. 

Para o autor, há entre as funções dos tutores aquelas que são de caráter 

especificamente pedagógico: 

 
Atender às demandas dos alunos, ajudando-os na aquisição de uma 

metodologia autônoma de estudo e aprendizagem. 
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Auxiliar os alunos na compreensão do material didático do curso, 
estimulando o aprofundamento dos conteúdos das disciplinas. 
Promover situações de estímulo à prática reflexiva e à participação crítica, 
auxiliando-os na construção dos seus conhecimentos. 
Estimular os alunos a buscar de informações pertinentes em bibliotecas 
virtuais, auxiliando-os na familiarização com o hábito da pesquisa 
bibliográfica. 
Estimular a construção coletiva de vínculos afetivos, orientando os alunos 
na construção de identidade com o curso, instituição e com a comunidade 
virtual de aprendizagem (MILL, 2010, p. 4). 

 
 Scottini (2012) nota que, nas duas últimas décadas, em consequência do 

crescimento da educação a distância no Brasil, e da falta de regulamentação para 

do trabalho do tutor, podemos observar uma precarização nas condições de seu 

trabalho, dentre elas a falta de vínculo empregatício, resultando na desobrigação de 

conceder ao tutor benefícios como o pagamento de 13º salário, por exemplo. Os 

ganhos, ressalta a consultora jurídica, são, em média, baixos e pagos em forma de 

bolsas de estudo ou bolsas de salário. 

Outra questão levantada por Scottini (2012) são as diferentes relações de 

direitos trabalhistas e as atividades exercidas pelos tutores. Se exercem atividades 

docentes ou atividades administrativas, os direitos trabalhistas serão diferentes, uma 

vez que os direitos trabalhistas do professor, como carga horária, licenças por gala 

ou luto, período de férias entre outros, são diferenciados. 

Como proteger os direitos do tutor, pergunta a pesquisadora, se não há 

legislação trabalhista para ele? Apesar da falta de legislação, Scottini (2012) informa 

que os sindicatos dos professores têm atuado na defesa de que o tutor é uma 

espécie de docente, uma vez que realiza atividades inerentes à docência, como a 

correção de exercícios e de provas, o esclarecimento de dúvidas dos alunos, entre 

outras. Nesse caso, devem ser aplicadas ao tutor as leis que protegem os 

professores. 

Acrescenta a pesquisadora que a figura do tutor é pouco valorizada porque há 

um desconhecimento da importância deste no processo de aprendizagem do aluno, 

afinal, na maioria dos cursos a distância, o tutor é o único contato humano pessoal 

com o aluno durante o ensino, incentivando-o a aprender e a continuar no curso. 

 Terminamos aqui nossos estudos sobre o tutor. Também encerramos este 

primeiro capítulo de fundamentação teórica. Vejamos, a seguir, no capítulo 2, que 

caminho percorremos para que esta pesquisa fosse realizada. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos que 

utilizamos nesta pesquisa. Na primeira seção, discutimos a abordagem 

metodológica adotada. Na segunda, apresentamos o contexto de pesquisa e 

participantes. A seguir, definimos os instrumentos e procedimentos de geração e 

coleta de dados. Por último, discutimos as categorias de análise de dados. 

 

2.1 A ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 Adotamos para este trabalho a Pesquisa Crítica de Colaboração 

(MAGALHÃES, 2011; 2004; 2003), abordagem metodológica que discutimos nas 

três subseções seguintes. Iniciamos justificando nossa escolha pela Pesquisa Crítica 

de Colaboração (PPCol de agora em diante), a seguir discutimos o paradigma de 

pesquisa em que a PPCol está inserida e, por fim, fazemos um estudo dos conceitos 

dessa abordagem metodológica. 

 

2.1.1 A escolha 

 

Considerando o objetivo geral desta tese – investigar as funções do tutor 

presencial no processo de ensino-aprendizagem do aluno de educação a 

distância – e nossa pergunta de pesquisa – que sentidos-e-significados são 

partilhados entre tutores presenciais, sobre suas funções, em conversas 

reflexivas –, notamos que seria pertinente a adoção de uma abordagem de cunho 

crítico, caracterizada pela intervenção e transformação do contexto e de seus 

participantes. 

Nas leituras de teses e dissertações elaboradas no PPG em LAEL, da PUC-

SP (PINHEIRO, 2010; ARANHA, 2009; OlLIVEIRA, 2009; WOLF, 2008; NININ, 2006, 

FIDALGO, 2006), tivemos contado com a PCCol (MAGALHÃES, 2011; 2004; 2003), 

que consideramos pertinente para nossa pesquisa. Antes de conceituar a PCCol, 

discutimos a seguir os paradigmas de pesquisa cientifica e dentre eles o paradigma 

crítico. 
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2.1.2 Paradigmas de pesquisa científica 

 

Segundo Kuhn (1991), as ciências se desenvolvem por meio dos paradigmas 

conceituados pelo pesquisador como “realizações científicas universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares 

para uma comunidade de praticantes da uma ciência” (KUHN, 1991, p. 13). Logo, é 

através dos paradigmas que o pesquisador procura respostas para suas perguntas. 

Dessa forma, a atuação dos pesquisadores, ao desenvolverem leis, teorias e 

explicações, faz surgir modelos que promovem as tradições científicas. 

Esse pesquisador esclarece que aquilo que move as ciências é a competição 

entre tais modelos, entre teorias e concepções de mundo, ou seja, a ciência se 

desenvolve por revoluções de paradigmas. Assim, a transição sucessiva de um 

paradigma a outro, através dessas revoluções, é o padrão usual do desenvolvimento 

da ciência amadurecida. 

Dessas transições, os paradigmas quantitativo e qualitativo, segundo Santos 

Filho (2001), norteiam as pesquisas científicas da atualidade, como veremos a 

seguir. 

Conforme Santos Filho (2001), o paradigma quantitativo tem origem na visão 

filosófica de mundo do positivismo do século XIX, como uma prática neutra em que 

se descartavam emoções e conjunto de valores no modo científico de se fazer 

ciência. O autor acrescenta que a filosofia positivista defende a unidade de todas as 

ciências, porém hierarquizadas, uma vez que cada área depende do 

desenvolvimento daquela que a precedeu. A partir desse pensamento, as áreas se 

ordenam assim: matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. 

Dessa forma, as ciências sociais e humanas ficaram atreladas às ciências naturais e 

à epistemologia e aos métodos destas. 

Santos Filho (2001, p. 23) afirma que, assim como nas ciências naturais, as 

pesquisas das ciências sociais caracterizavam-se nesse paradigma, principalmente 

pela independência dualista entre o objeto do conhecimento e o pesquisador, ou 

seja, “o pesquisador social não deveria avaliar ou fazer julgamento mas apenas o 

que era ou existia; como também ser objeto e evitar que seus vieses influenciassem 

o processo de pesquisa” (SANTOS FILHO, 2001, p. 17). No paradigma quantitativo, 

há neutralidade de valores e busca de regularidade e relações entre fenômenos 
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sociais; os objetos das ciências sociais recebem o mesmo tratamento que os objetos 

das ciências físicas. 

A partir de críticas de pensadores à adoção da teoria positivista pelas ciências 

sociais, surgem novos paradigmas. Santos Filho (2001) denomina como reação ao 

positivismo, ao paradigma quantitativo, o paradigma interpretativista-idealista, Teoria 

Crítica da Escola de Frankfurt. 

Dilthey (1989) afirma que o objeto das ciências sociais (para ele, “culturais”) 

está relacionado com a mente humana, sua subjetividade, sua emoção e valores. 

Afirma ainda que a sociedade nada mais é que o resultado da intenção humana e 

que objeto e pesquisador não se separam, ou seja, o ser humano é, ao mesmo 

tempo, sujeito e objeto de investigação. Não é possível, portanto, o distanciamento 

dos eventos da vida, para pesquisá-los. O objeto das ciências sociais e humanas 

são manifestações da mente, o que faz o pesquisador, nessa área de conhecimento, 

buscar uma compreensão interpretativa desta mente. Porém, essa compreensão 

envolve o que chamou de círculo hermenêutico6. 

Rickert (1962), por sua vez, esclareceu o significado da abordagem 

idiográfica, centrada em eventos individuais, em que a seleção das pesquisas feitas 

é baseada nos valores de seus pesquisadores. 

Husserl (1913/1962), nessa sequência de opositores ao positivismo, é o 

precursor da fenomenologia, corrente filosófica que visa descrever os fenômenos da 

experiência humana. Segundo o pesquisador, a compreensão de um fenômeno da 

experiência humana é possível, se nos aproximarmos de sua essência a partir da 

perspectiva de quem vive essa experiência. 

O paradigma crítico, advindo da Teoria Crítica formulada pela Escola de 

Frankfurt, está fundamentada no materialismo dialético7 de Marx e Engels. 

Vejamos como, historicamente, desenvolve-se a Teoria Crítica. Segundo 

Morgado (2003), a partir da crítica ao paradigma positivista, filósofos do fim do 

século XIX e início do século XX, principalmente os filósofos da Escola de Frankfurt, 

procuravam intervir com suas teorias sobre a prática social, buscando uma nova 

ordem. 

                                            
6 A ilustração do círculo hermenêutico pode ser melhor compreendida em Silva Filho (2008, p. 51). 
7 Segundo Konder (1984, p.8), “a dialética é a ciência das leis gerais do movimento, tanto do humano 

externo, quanto do pensamento humano”. Para o pensador, na acepção atual, dialética é o modo 
como entendemos a realidade essencialmente contraditória e que está em constante processo de 
transformação. 
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Horkheimer e Adorno (1947) usam a metodologia crítica que consistia em 

reconhecer todas as formas de opressão potencializadas pela razão histórica (nos 

discursos e nas atividades), desenvolvida no pensamento ocidental, iluminista, para 

depois proceder a desmontagem das ideologias opressoras8. 

Surge, assim, um novo método de análise social que faz crítica aos métodos 

e objetivos defendidos por uma sociedade que, em nome do desenvolvimento do 

progresso econômico, acaba por se caracterizar como uma sociedade formada por 

dominantes sobre dominados. 

A partir das ideias desses pensadores, a Teoria Crítica se formula como 

transformação do contexto social em que o homem se torne emancipado das 

relações de poder que exploram suas forças e aptidões e reside na reflexão sobre 

os pressupostos necessários para a transformação da sociedade na iniciativa de 

submeter a teoria aos interesses da ordem prática (MORGADO, 2003). 

Nos anos 1950, Habermas (1985) surge como integrante do grupo de 

pensadores que irá dar continuidade ao desenvolvimento da teoria crítica 

encaminhando suas investigações para o campo da comunicação linguística, 

contrapondo a linguagem monológica, coerciva e violentadora dos princípios da 

reciprocidade, utilizada em nome de interesses individuais à linguagem dialógica, 

como meio estratégico para a realização de um bem público. 

Habermas (1987) apresenta um novo conceito de racionalidade sustentada 

pela comunicação: a racionalidade comunicativa, livre de objetivação e 

distanciamento de valores subjetivos característicos do paradigma tradicional. O 

autor (1987) propõe, assim, que a racionalidade instrumental não seja eliminada, 

mas que não seja predominante, cedendo espaço à razão que favoreça a interação 

entre os sujeitos, pelo diálogo; uma razão que considera, sobretudo, o outro digno 

de direito e deveres. 

 Assim, distingue dois âmbitos do agir humano: o trabalho – processo pelo 

qual o homem emancipa-se da natureza – e a interação social – esfera da sociedade 

em que normas sociais se constituem a partir da convivência dos sujeitos, capazes 

de comunicação e ação (HABERMAS, 1987). A partir dessa distinção, afirma que 

estão inscritas na interação, na fala cotidiana, as ideias de verdade, liberdade e 

                                            
8 Essas forças opressoras, explica Morgado (2003), estão presentes na razão iluminista, que, ao 

invés de impulsionar o esclarecimento, a emancipação e o progresso do indivíduo e da sociedade, 
contribui para a falsa imagem que o homem tem de si como senhor da natureza, fazendo com que o 
autoritarismo, o dogmatismo e o positivismo se estendam por toda a atividade humana. 
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justiça, desenvolvendo, assim, o que denominou ação comunicativa. Segundo o 

pensador, é na ação comunicativa que o sujeito se constitui na e pelas suas ações 

através da linguagem, na interação com outro num espaço de reflexão. 

Utilizando a linguagem, os sujeitos organizam-se socialmente, buscando um 

consenso livre de toda coação interna e externa. Ao organizarem-se, os sujeitos 

interagem em grupo, discutem e buscam seus interesses como iguais, pelo diálogo 

sincero em que todos são ouvidos. 

Inscreve-se no paradigma crítico a abordagem metodológica Pesquisa 

Crítica de Colaboração (MAGALHÃES, 2011; 2004; 2003), a qual passo a discutir a 

seguir. 

 

2.1.3 A Pesquisa Crítica de Colaboração 

 

A Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) compreende a criação de 

espaços de produção colaborativa e crítica que possibilitem compreender e 

transformar totalidades, ou seja, valores, conceitos de ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento, bem como regras de divisão de trabalho que organizam as 

condições sociais, culturais, éticas e políticas quanto ao pensar e à ação-discurso 

específicos de cada comunidade (MAGALHÃES, 2011, p. 13). Perguntamo-nos no 

que consiste o termo colaboração que compõe a PCCol e procuramos responder a 

essa questão, a seguir. 

Em nossas leituras, notamos que muitos pesquisadores têm voltado suas 

atenções para a colaboração, como ingrediente de pesquisas acadêmicas. Dentre 

esses pesquisadores, discutiremos as ideias de Desgagné (2007), Ibiapina (2008) e 

Magalhães (2004, 2011), Magalhães e Oliveira (2011), Liberali, Magalhães, Lessa e 

Fidalgo (2006). 

Para Desgagné (2007), a pesquisa colaborativa entre pesquisadores e 

professores práticos9 provém do abismo existente entre o mundo do exercício 

profissional e da pesquisa que procura esclarecer o trabalho docente. Segundo o 

autor, os conhecimentos construídos nas universidades parecem não incidir sobre a 

prática docente. 

                                            
9 Segundo Desgagné (2007), o professor prático é aquele que especificamente ministra aulas, 

fazendo, assim, distinção entre esse e o professor que, além de ministrar aula, também realiza 
pesquisas acadêmicas. 
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 Esse pesquisador entende que a pesquisa colaborativa tem origem no 

contexto específico da prática docente caracterizada principalmente pela 

“contribuição dos professores em exercícios num processo de investigação de um 

objeto de pesquisa” (DESGAGNÉ, 2007, p. 9), proposto por um ou mais 

pesquisadores. Assim, a pesquisa colaborativa compreende a construção de 

conhecimento amalgamada à pratica docente, considerando seu contexto real e os 

sujeitos que nela atuam, ou seja, no conceito de pesquisa colaborativa, para 

Desgagné (2007), está inserida a ideia sobre prática docente em seu contexto real e 

o processo de construção de conhecimento ligados à pesquisa ao exercício 

profissional. 

Nesse processo, o pesquisador aponta para o papel do pesquisador: aquele 

que tem a função de “balizar e orientar a compreensão construída durante a 

investigação” (DESGAGNÉ, 2007, p. 10), já que sua contribuição e seu grau de 

influência na construção dessa compreensão são problemas inerentes à pesquisa 

colaborativa. 

Outro aspecto da pesquisa colaborativa envolvendo pesquisador e docentes, 

além de ser uma atividade de pesquisa é também um espaço de formação, uma vez 

que pesquisadores e professores, ao construírem um objeto de pesquisa, entram 

ambos em processo de aperfeiçoamento sobre um aspecto da prática que exercem. 

Desgagné (2007), recorrendo à Schön (1991), afirma que esse espaço de formação 

é uma ocasião para refletir-sobre-a-ação, o que tornaria o professor um docente 

reflexivo, abordando sua prática de forma contínua. 

Corroborando as ideias de Desgagné (2007), Ibiapina (2008) afirma que a 

pesquisa colaborativa comporta um pesquisador que tem como objetivo principal a 

intervenção e reelaboração da dialética da ação, processo esse que promove a 

emancipação do professor, libertando-o de imposições, de hábitos e de costumes 

burocráticos. 

Na pesquisa colaborativa, Ibiapina (2008) entende que a ideia de colaboração 

entre pesquisador e professores que propõem produção de conhecimento no que 

concerne à prática docente é oriunda da constatação da não relação entre a teoria 

aprendida na formação do professor com a prática profissional. 

Assim, a pesquisa colaborativa é compreendida como prática social, com o 

objetivo de transformar determinada realidade e condições materiais na qual o 

trabalho docente é realizado. 
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Recorrendo às ideias de Giovanni (2003), Ibiapina (2008, p. 17) ressalta que o 

ganho da colaboração está na possibilidade de os professores compreenderem as 

condições de seu trabalho e de relacionarem teoria e prática. 

A autora ressalta a importância de pesquisar colaborativamente, privilegiando 

processos de intervenção que objetivam transformar escolas em comunidades 

críticas e emancipar aqueles que nela atuam (IBIAPINA, 2008, p. 13). Essa 

intervenção consiste naquilo que a autora chama de ciclos colaborativos de reflexão 

que proporcionam condições para desestabilizar as práticas de ensino 

convencionais e valorizar o professor como parceiro de investigação. 

Essa transformação consiste em tornar o professor com mais poder 

(empowerment) para uma ação transformadora de sua aula e de sua escola, 

utilizando como instrumento para tanto a análise crítica e reflexiva dos problemas 

que afetam o trabalho docente. 

 Já o sentido de colaboração para Magalhães (2004, p. 74) tem a ver com a 

construção de um contexto crítico que depende de colaboração entre seus 

participantes, que procuram compreender e confiar um nos outros. 

Essa pesquisadora enfatiza a importância de diferenciar colaboração de 

cooperação. A cooperação carrega em si o sentido de ajuda e não é nesse sentido 

que um pesquisador intervém em um contexto que procura tornar crítico. 

Colaboração, no sentido usado na PCCol, carrega em si a ideia de que os 

participantes de uma pesquisa têm voz para colocar suas experiências, seu ponto de 

vista e concordarem ou discordarem do discurso dos outros. Ibiapina (2008) parece 

concordar com essa diferenciação de Magalhães (2004) quando afirma que 

 
[...] colaboração não significa cooperação, tampouco participação, significa 
oportunidade igual e negociação de responsabilidades em que os 
participantes têm voz e vez em todos os momentos da pesquisa (IBIAPINA, 
2008, p. 18). 

 

 Notamos que para as duas pesquisadoras cooperação compreende um 

participante de pesquisa com autonomia, com poder de decisão para a 

transformação a que o grupo se propõe. 

Em contexto em que se deseja a transformação de profissionais da educação 

em profissionais críticos, Magalhães (2004) ressalta a importância da ação 

colaborativa. Explica a pesquisadora: 
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Dessa forma, o que estou chamando de ação colaborativa são contextos de 
ação em que participantes de uma interação questionam ações dos 
interlocutores, são questionados e, à luz das razões dos argumentos, 
retomam teorias, escolhas e compreensões que foram questionadas por um 

interlocutor (MAGALHÃES, 2004, p. 125). 
  

Observamos que, para a pesquisadora, a ação colaborativa compreende o 

agir no sentido de possibilitar que participantes de pesquisa tornem claro, expliquem, 

demonstrem suas ideias, possibilitando, assim, que os outros participantes 

questionem, ampliem, recoloquem o que foi posto em negociação. Quanto ao ato de 

discordar dos posicionamentos do outro, Magalhães (2004) esclarece que é 

necessário que o participante de pesquisa explicite as razões que o levou a 

discordar embasadas em teorias de ensino-aprendizagem. 

A autora acrescenta que essa questão é complexa, uma vez que envolve os 

sentidos-e-significados dos participantes sobre suas identidades, seus papéis 

sociais, domínio de conhecimento em um contexto particular e questões 

relacionadas ao poder. Faz-se necessário, assim, que numa pesquisa, seus 

participantes deixem-se envolver-se pelas colocações uns dos outros 

(MAGALHÃES, 2004, p. 75). 

Essa ideia de deixar-se envolver relaciona-se com a visão vygotskyana em 

que o participante de pesquisa se coloque sempre como um aprendiz, aquele que 

aprende sobre as “experiências, teorias, necessidades, objetivos, organização 

discursiva do outro em contextos particulares” (MAGALHÃES, 2004, p. 75). 

À primeira vista, podemos entender que o conceito de colaboração a que nos 

referimos trata-se de um auxílio, mas, na PCCol, o conceito de colaboração está 

construído sobre a dialética de Marx e Engels (1845/1962), base da teoria sócio-

histórica e cultural. Dessa forma, Magalhães (2008) esclarece que esse processo de 

questionamento gera um choque de ideias pelas contradições nas interações. Esse 

desconforto é entendido como espaço em que os sujeitos de pesquisa podem 

coletivamente reavaliar suas ações e a ação do grupo. Para Magalhães e Oliveira 

(2011, p. 67), o conceito de colaboração é entendido como “consciência das práxis 

pautadas em um agir profissional dialógico, ético e competente quanto à concepção 

do objeto em foco”. 

Magalhães, Oliveira (2011), Magalhães (2004), Liberali, Magalhães, Lessa e 

Fidalgo (2006) apontam que a marca da colaboração está no trabalho conjunto, em 

que os participantes definem coletivamente os objetivos e motivos comuns 
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resultando numa ação não hierárquica, na qual todos tenham voz para emitir suas 

experiências, suas posições diante dos discursos dos pares. 

Nessa abordagem, a linguagem se apresenta como eixo norteador para a 

construção colaborativa de conhecimento. Assim, como discutimos na 

fundamentação teórica desta tese, o conceito de linguagem é essencial para PCCol, 

uma vez que, estando inserida na Linguística Aplicada e embasada numa 

perspectiva sócio-histórica e cultural, a linguagem é objeto e instrumento da ação do 

ser (VYGOTSKY, 1934/2002), o que nos permite perceber o discurso, ou seja, a 

linguagem que materializa o processo reflexivo sobre o trabalho do tutor, a caminho 

de sua transformação e da transformação do contexto. 

Um olhar atento para o objetivo desta pesquisa e o caráter de transformação 

da PCCol atraem-nos para aquilo que almejamos alcançar neste trabalho. A partir 

dessa nota, percebemos que a transformação a que se refere a autora – embasada 

em Marx e Engels (1845/1962) e Vygotsky (1934/2002) – não é a transformação 

daquilo que está ao nosso redor, do mundo material, mas transformação de uma 

totalidade, possibilitada pela práxis, a atividade revolucionária, ou seja, os atos para 

a transformação de um objeto iniciam com um resultado idealizado e terminam com 

o resultado real. 

Também baseado em Marx e Engels (1845/1962), Vásquez (2007) afirma que 

a atividade social origina-se do desejo das pessoas de alcançar um objeto, 

satisfazendo, mesmo que parcialmente, as necessidades iniciais apresentadas em 

seus contextos. Magalhães (2011) acrescenta que essas atividades sociais (ações 

criativas) são resultado da mediação reflexiva que propicia aos participantes de 

pesquisa 

 
novas compreensões e soluções, que agem como instrumentos para escolhas 
informadas e voluntárias, que por sua vez geram transformações nas condições 
de vida de todos os envolvidos, pela organização das teorias que apoiam os 
modos de compreensão-participação na vida diária (MAGALHÃES, 2011, p. 19). 

 

Assim, com base nas discussões de Magalhães (2011), entendemos que os 

espaços de produção colaborativa permitem aos participantes desta pesquisa 

organizar reflexiva e intencionalmente a linguagem, resultando na compreensão de 

sua atuação como tutores no ensino-aprendizagem da universidade a distância  

Entendemos ainda, ancorados nas ideias de Oliveira e Magalhães (2011), que 

a PCCol, em nossa pesquisa, conduz a movimentos em que nós, participantes, 
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voltamo-nos para a resolução de problemas vivenciados a partir da realidade do 

polo, a partir das necessidades desse. Esse movimento contribui para a atitude 

reflexiva sobre nossas práticas, como instrumento de desenvolvimento do 

pensamento e da ação de todos nós. Contribui também para a compreensão das 

questões sócio-históricas e culturais presentes no nosso contexto de pesquisa e 

transformação de nosso contexto e de nós mesmos. Conheceremos a seguir esse 

contexto e seus participantes de pesquisa. 

 

2.2 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  

 Muito dissemos, no capítulo 1, sobre UAB e os polos que atendem os alunos 

de cursos na modalidade a distância oferecidos pelas universidades federais e 

estaduais. Interessa-nos agora descrever a UAB e o polo em que realizamos nossa 

pesquisa e conhecer os participantes, o que faremos a seguir. 

 

2.2.1 A Universidade Aberta do Brasil  

 

A princípio, podemos imaginar que a Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

tenha um prédio com salas de aulas e outros espaços escolares em que a 

comunidade acadêmica circula. Enganamo-nos. A UAB é um sistema que integra 

universidades públicas brasileiras. Estas oferecem cursos de graduação, extensão e 

pós-graduação na modalidade a distância. 

A UAB foi criada em 2006 (BRASIL, 2006), em parceria com a ANDIFES – 

Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e 

empresas estatais, sustentando-se em cinco eixos: 

 
 Expansão pública da educação superior, considerando os processos de 

democratização e acesso; 

 Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino 
superior, possibilitando sua expansão em consonância com as propostas 
educacionais dos estados e municípios; 

 Avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos 
de flexibilização e regulação implantados pelo MEC; 

 Estímulo à investigação em educação superior a distância no País; 

 Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de 
recursos humanos em educação superior a distância (BRASIL, 2014). 
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Conforme o decreto 5800, de 2006 (BRASIL, 2006), a UAB tem 

prioritariamente, como público-alvo, professores que atuam na educação básica, 

seguidos de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação. O objetivo primeiro 

(BRASIL, 2006) é o de levar cursos de qualidade a locais distantes e isolados, onde 

se nota baixos índices de desempenho dos estudantes, requalificando profissionais 

da educação e, consequentemente, fortalecendo as escolas nesses locais, 

diminuindo, assim, a concentração de oferta de cursos nos grandes centros urbanos. 

Ainda, segundo este mesmo decreto (BRASIL, 2006), a UAB deve oferecer cursos 

de diferentes áreas de conhecimentos. 

Uma vez que o Brasil possui grande extensão territorial, o sistema UAB é um 

articulador de iniciativas que, enquanto estimula a parceria entre os níveis federal, 

estadual e municipal do governo com universidades públicas e outras organizações 

interessadas, viabiliza mecanismos alternativos para o fomento, a implantação e a 

execução dos cursos (BRASIL, 2006). 

Essa articulação do sistema UAB estabelece quais Instituições de Ensino (IE) 

são responsáveis pelos cursos oferecidos a determinado município ou microrregião. 

Esses contarão com um polo de apoio presencial para seus alunos. Essa articulação 

fica mais clara na figura a seguir: 

 

Figura 2 – IEs e polos 

 
Fonte: http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content 

&view=article&id=7&Itemid=19.  Acesso em: 02 dez. 2012. 

http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content%0b&view=article&id=7&Itemid=19
http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content%0b&view=article&id=7&Itemid=19
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As IEs que participam do sistema UAB – Universidades Públicas e Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia criam os projetos pedagógicos e são 

responsáveis por manter a boa qualidade dos cursos, levando em conta questões 

específicas da modalidade a distância, como o uso das ferramentas tecnológicas de 

informação e comunicação e os recursos instalados nos polos de apoio presencial, 

como bibliotecas, laboratórios pedagógicos etc. 

Como os cursos da UAB funcionam de maneira semipresencial, o aluno conta 

com um local perto de sua casa denominado polo. Assim, polo é um local de apoio 

presencial, instalado em um prédio que oferece infraestrutura física, tecnológica e 

pedagógica para auxiliar os alunos. Esse auxílio compreende atividades 

pedagógicas e administrativas referentes aos cursos ofertados por cada 

universidade, como aplicação de avaliações, encontros entre tutores presenciais e 

alunos, acesso a laboratórios de informática para acesso à internet, consulta à 

biblioteca etc. Cada município onde a UAB atua é responsável pela estrutura, 

contratação de pessoal, organização e manutenção de seu polo, conforme as 

orientações da UAB. A UAB, conforme os Referenciais de Qualidade para Educação 

Superior a Distância (Brasil, 2007b) preveem um modelo de polo assim estruturado: 

 

Quadro 1 – Modelo de polo 

Dependência Mobiliário Equipamentos 

Sala para Secretaria 
Acadêmica 

mesa para computador computador com multimídia 

mesa de escritório impressora a laser 

mesa para impressora e scanner Scanner 

armários com 02 portas aparelho de telefone e fax 

arquivos de aço Webcam 

mesa para telefone e fax no-break 

mural linha telefônica com ramais 

cadeiras giratórias 
acesso à internet para o 
polo 

Sala de Coordenação 
do Polo 

mesa de escritório computador completo 

cadeiras giratórias Webcam 

mural aparelho de telefone 

mesa para computador 
 

armário com 02 portas 
 

Sala de Tutores 
Presenciais 

mesas de reunião p/04 pessoas computadores completos 

cadeiras estofadas Scanner 

cadeiras com braço impressora 



65 
 

mesas de escritório aparelho de telefone 

mesa para impressora e scanner Webcam 

armários com 02 portas 
 

Sala de Professores 

mesa de reunião p/10 pessoas 
 

cadeiras estofadas 
 

armário com porta 
 

mural 
 

quadro branco 
 

Sala de Aula Presencial 

carteiras estofadas 
 

quadro branco ou negro 
 

mural 
 

mesa para professor 
 

cadeira estofada 
 

Laboratório de 
Informática 

cadeiras estofadas computadores completos 

mesas para computador webcam 

quadro branco impressora e 01 scanner 

murais com vidro projetor multimídia 

mesa para projetor aparelho de TV 29” e DVD 

armários de segurança servidor 

mesa para impressora e scanner no-break, HUB e roteador 

suporte para TV 
aparelhos de ar 
condicionado 

Biblioteca 

mesas p/04 pessoas computadores completos 

cadeiras estofadas aparelho de telefone 

cadeiras giratórias Impressora 

mesas para computador 
 

mesa de escritório 
 

armários com fechaduras 
 

mesa para impressora 
 

armário com 02 portas 
 

estantes de aço 
  

Fonte: http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=31 

 

Quanto aos recursos humanos, um polo deve contar com um coordenador de 

polo, responsável pela parte administrativa e gestão acadêmica, tutores presenciais 

e técnicos de laboratório. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=31
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2.2.2 O polo 

 

 O polo onde realizamos nossa pesquisa localiza-se numa região da Grande 

São Paulo. Não possui ainda sede própria10 e usa parte do prédio de uma grande 

escola municipal. 

O espaço físico desse polo constitui-se de uma sala de coordenação, uma 

secretaria, dois grandes laboratórios de informática com 50 computadores cada um, 

uma sala de videoconferência com 84 cadeiras, uma pequena biblioteca, uma sala 

de tutores. O polo também usa as salas de aula da escola, ociosas aos sábados e 

domingos, para as atividades presenciais. 

Dizemos que há uma sala de tutores, porém essa só tem espaço para seis 

tutores, e hoje a UAB, no polo em questão, possui mais de 16 tutores, que, com 

seus notebooks, podem ser localizados na própria sala de tutores, na sala de 

videoconferência, no laboratório e, às vezes, até na biblioteca. 

Há, nesses ambientes, vários profissionais como coordenador, técnicos de 

informática e bibliotecária. Há ainda a constante supervisão do Diretor do 

Departamento de Educação da Prefeitura da cidade onde se localiza o polo, que 

visivelmente esforça-se para que todo o polo funcione de maneira satisfatória. 

O horário de funcionamento do polo é das 14h às 23h. Porém, os tutores têm 

uma carga semanal de 24 horas e trabalham das 18h às 23h. 

No quadro a seguir, podemos visualizar os cursos oferecidos no polo em 

questão, pelas suas respectivas universidades, cujos nomes são fictícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 Há um projeto em andamento para a construção de um prédio em que se instalará o polo em  
    questão. 
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Quadro 2 – Universidades, cursos e seus respectivos tutores 
Universidades   Cursos       Nº de Tutores 

         

                  

  
  

Graduação em Pedagogia   4 tutores   

  
  

  
  

      

  
  

Graduação em Sistema da       

Universidade de Goiás Informação 
 

  3 tutores   

  
            

  
  

Graduação em Educação       

  
  

Musical 
  

  2 tutores   

  
  

            

  
  

Especialização em Educação     

  
  

Para as Relações Étnico-
Raciais   1 tutor   

                  

         Universidade do Paraná Graduação em Administração     

  
Pública 

  
  5 tutores   

                  

         Universidade do Acre Especialização em Gestão       

  
Pública 

  
  1 tutor   

 
                

 

  

  

 

Descrito o contexto, veremos a seguir o perfil dos tutores que participaram 

desta pesquisa. 

 

2.2.3 Tutores participantes da pesquisa 

 

Para se candidatar à tutoria, o candidato deve, como dissemos, ser professor 

e estar em efetivo trabalho na rede municipal e estadual. Deve também prestar um 

concurso organizado pela universidade que escolheu trabalhar e atender às suas 

exigências. Uma vez selecionado, cada universidade, a seu modo, oferece um curso 

de tutoria que varia de 30 a 60 horas. 

Para a seleção dos participantes de pesquisa, convidamos todos os tutores 

do polo em questão para participarem de uma reunião em que expusemos o nosso 

projeto de pesquisa e fizemos um convite àqueles que quisessem dela participar. 

Seis tutores aceitaram o convite e com o tutor pesquisador formam o quadro 

de tutores participantes que descrevemos a seguir. Para preservar a identidades dos 
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tutores e de suas respectivas instituições, usamos nomes fictícios para identificá-los 

nesta seção e na análise dos dados. 

Tutor pesquisador – (TP): tem 49 anos. Mora em Barueri. É tutor pela 

Universidade do Paraná desde 2009. Além da função de tutor, leciona Língua 

Portuguesa como língua materna na Fundação Instituto Educacional de Barueri. É 

graduado em Letras pelo CEUNSP e possui mestrado em LAEL pela PUC-SP. 

Lecionou por 25 anos para a Secretaria da Educação do Governo do Estado de São 

Paulo e para algumas instituições particulares de ensino. Como tutor, tem cinco 

anos de experiência. 

Silma: tem 55 anos. Mora em Itapevi e trabalha como tutora pela 

Universidade do Paraná. Antes, foi diretora de uma escola estadual, na grande São 

Paulo e supervisora de ensino nessa mesma região. É graduada em Ciências 

Biológicas, Matemática e Biologia pelo CEUNSP. Possui curso de Especialização 

em Gestão Educacional. Como tutora tem 3 anos de experiência. 

Marcos: tem 33 anos, reside em Barueri. É tutor pela Universidade do Paraná. 

Além dessa função, atua também como professor de ensino médio e universitário. É 

graduado em Letras e Pedagogia e possui mestrado em Literatura e Crítica Literária 

pela PUC-SP. Como tutor, tem 4 anos de experiência. 

Sulena: tem 38 anos, reside em Jandira. Presta serviço como tutora para a 

Universidade de Goiás. Além dessa função comum aos outros participantes de 

pesquisa, concomitantemente Sulena exerce as funções de tutora de estágio. É 

professora de Educação Básica na Rede Estadual de São Paulo. É graduada em 

Letras pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Educação, nível 

mestrado, pela Universidade Nove de Julho. Como tutora, tem três anos de 

experiência. 

Denise: tem 26 anos, mora em Cotia, presta serviço como tutora para a 

Universidade de Goiás. Além da tutoria, é professora do Ensino Básico I, na 

Prefeitura de Vargem Grande Paulista. É graduada em Letras e Pedagogia. Tem 

curso de Especialização em Psicopedagogia e em Educação Especial Inclusiva. 

Como tutora, tem três anos de experiência. 

Ieda: tem 30 anos, mora em Franco da Rocha – SP. É tutora pela 

Universidade do Acre. É professora e também é graduada em Direito pelas 

Faculdades Metropolitanas Unidas. Trabalha na Diretoria de Recursos Humanos e 
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Jurídicos Superintendência de Educação de Francisco Morato. Como tutora, tem 

três anos de experiência. 

Jussara: tem 32 anos, mora na cidade de Cotia. Presta serviço como tutora 

para Universidade de Goiás. Também trabalha como professora para o Governo do 

Estado de São Paulo. É graduada em Ciências Sociais e pós-graduada em 

Educação Escolar – nível mestrado. Como tutora tem dois anos de experiência. 

Conhecido o contexto em que esta pesquisa foi realizada, veremos a seguir 

os instrumentos e procedimentos que utilizamos para a geração e coleta dos dados.  

 

2.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO E COLETA DE DADOS 

 

Como instrumentos de coleta e geração de dados, propusemos encontros 

entre os participantes de pesquisa a fim de gerar os dados que emanaram de 

reflexões críticas sobre nossa função, a partir de questões elaboradas por nós. 

Assim, denominamos esses encontros de conversas reflexivas. 

Pretendíamos, a princípio, realizar semanalmente os encontros, porém os 

horários e dias de trabalho dos tutores, suas atividades inadiáveis e uma greve 

deflagrada durante esse momento da pesquisa fizeram com que adiássemos por 

diversas vezes as datas marcadas para nossos encontros. Desse modo, as 

conversas reflexivas foram realizadas com espaço de um mês a um mês e meio, 

conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 1 – Encontros de tutores 

Ordem dos encontros Data Tempo de duração 

1ª encontro 04.06.2012 39 min. 

2ª encontro 31.07.2012 52 min. 

3ª encontro 02.09.2012 49 min. 

4ª encontro 20.10.2012 23 min. 

 

 

 Vimos também, na tabela acima, que a duração de cada encontro não é 

regular, uma vez que esse tempo foi determinado pelos participantes devido a suas 

tarefas diárias ou por término do turno das atividades no polo, ou mesmo por 
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considerarmos que o assunto da interação havia se esgotado. Essas conversas 

reflexivas foram estimuladas por questões previamente elaboradas. Cada encontro 

foi estimulado por duas ou mais questões como podemos ver no quadro a seguir: 

 

Quadro 3 – Questões das conversas reflexivas 
1ª conversa reflexiva 

 Fale-nos sobre as tarefas diárias realizadas por você aqui no polo.  

 Descreva um dia típico de trabalho no polo.  
 
2ª conversa reflexiva 

 Descreva um dia que você acha que não foi bem, em termos do seu 
desempenho com os alunos. Explique por que não foi bom. 

 Descreva um dia que foi bom e explique as razões. 
 
3ª conversa reflexiva 

 Como seria o trabalho ideal de um tutor no polo? Dê a justificativa.  

 Quais dessas tarefas você considera meramente técnicas ou operacionais? 

 Quais delas exigiriam a sua formação como professor? Por quê? Dê exemplos. 

 Quais os assuntos ou questões mais recorrentes na sua interação com o aluno? 

 Seus alunos procuram você virtualmente ou presencialmente para tratar de 
assuntos relacionados ao conteúdo das disciplinas vigentes no curso? Se sim, 
como você interage com o aluno para você que ele se desenvolva no processo 
de aprendizagem? 

 
4ª conversa reflexiva 

 Na abertura de cada disciplina, você procura saber dos assuntos ou conteúdos a 
serem tratados nela, da bibliografia? Você lê o material destinado ao aluno 
(apostilas, artigos, livros)? Se sim, há discussões entre você e seus alunos sobre 
essas leituras? Se sim, exemplifique. 

 

 

Todas as conversas reflexivas foram gravadas em áudio e transcritas para 

análise. 

A fim de compararmos os sentidos-e-significados, que tutores presenciais 

atribuem às suas funções e os sentidos-e-significados que cada universidade atribui 

à função de tutor presencial, trazemos como instrumentos de análise de dados os 

editais publicados pela Universidade do Paraná e pela Universidade de Goiás. Como 

o edital da Universidade do Acre aponta poucos sentidos-e-significados em editais, 

trazemos, além deste, um módulo do curso que esta universidade oferece aos seus 

tutores presenciais iniciantes. 
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As tarjas pretas constantes nos editais e no módulo do curso da Universidade 

do Acre foram colocadas por nós a fim de suprimir informações que possam 

identificar o verdadeiro nome das instituições. 
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2.3.1 Edital da Universidade do Paraná   
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2.3.2 Edital Universidade de Goiás 
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2.3.3 Edital da Universidade do Acre   
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2.3.4 Módulo do curso da Universidade do Acre 
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2.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Para que os dados desta pesquisa fossem analisados, pesquisamos 

categorias de análise que nos auxiliassem na tarefa de responder à nossa pergunta 

de pesquisa. Para tanto, usamos categorias elaboradas a partir da discussão de 

Kerbrat-Orecchioni (1996) sobre a análise da conversação, conforme a seguir. 

 Kerbrat-Orecchioni (2006) compreende que, para haver o exercício da fala, é 

necessária uma alocução – a existência de um destinatário fisicamente distinto do 

falante, uma interlocução – o diálogo, em que se permutam o papel do locutor e do 

receptor e uma interação – e o exercício de uma rede de influências mútuas entre os 

participantes de uma troca comunicativa. Para a análise da conversação, a 

pesquisadora faz alusão a três noções: de interação, de conversação, de regras 

conversacionais. 

 A pesquisadora entende que, para que haja a interação, os falantes devem 

estar envolvidos na troca e devem dar sinais confirmando esse envolvimento, a que 

chama de validação interlocutória. Os fáticos (enviados pelo emissor) compreendem 

movimentos do corpo, formas de tratamento, ou captadores, como “heim”, “não é”, 

“sabe”. Os reguladores são enviados pelo receptor, indicando que está envolvido no 

circuito comunicativo (p. 9) como as ações não verbais (olhar, meneio de cabeça, 

sorriso) e verbais (sim, certo). 

A pesquisadora acrescenta que esses sinais são interdependentes, ou seja, 

se o emissor se embaraça, o ouvinte tende a multiplicar os reguladores, e se o 

ouvinte mostra-se desinteressado, o falante tende a multiplicar os sinais fáticos. 

Esses mecanismos de ajustes de comportamento para que haja a interação 

são denominados sincronização interacional e se caracterizam, a exemplo, pelo 

funcionamento dos turnos da fala, os comportamentos corporais e a escolha de 

temas, dos estilos da troca, do registro da língua, do vocabulário utilizado etc. 

Ressalta que há interações verbais, não verbais e mistas. Dentre as verbais, estão 

as conversas familiares, os debates, as entrevistas, reuniões de trabalhos etc. 

Assim, Kerbrat-Orecchioni (2006) ressalta que, para a análise da interação, é 

necessário fazer o inventário de tipologia da interação a partir da natureza do lugar, 

o número e a natureza dos participantes, objetivo, grau de formalidade e estilo da 

interação. Lembra ainda que na mesma interação os gêneros mudam; uma piada 
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dentro de um debate, por exemplo. Ressalta que quando conversamos nos 

adaptamos a regras conversacionais de natureza diversa. 

Algumas estão presentes em qualquer interação, outras são específicas de 

um dado gênero. Variam muito conforme as culturas de um dado grupo, estão em 

conjuntos flexíveis e são adquiridas progressivamente. 

Fazer a análise da conversação é “explicitar essas regras que sustentam o 

funcionamento das trocas comunicativas de todos os gêneros” (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2006, p. 15). 

Outra categoria de análise de dados usada foram as escolhas lexicais de 

cada participante de pesquisas que revelaram os sentidos-e-significados que eles 

têm da função de tutor. 

As escolhas lexicais, gravadas em áudio e transcritas, permitiram-nos 

construir um quadro com os sentidos-e-significados a que nos referimos. Notamos 

que esses sentidos-e-significados poderiam ser divididos em duas grandes 

categorias: aquelas que eram comuns entre os contextos universitários e aquelas 

que eram diferentes, próprias de cada contexto universitário. 

Para que visualizássemos melhor as duas grandes categorias, colocamos os 

sentidos-e-significados em uma planilha do Programa Excel e destacamos com azul 

aqueles sentidos-e-significados que eram semelhantes, e com vermelho aqueles 

que eram diferentes, próprios de cada contexto. O quadro a seguir é um exemplo 

dessa planilha: 
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Quadro 4 – Exemplo de planilha de sentidos-e-significados 

 
 

 

Destacadas as duas categorias a que nos referimos, fizemos a análise a partir 

de cada conversa reflexiva, conforme exemplo a seguir: 

 

Quadro 5 – Exemplo de análise de dados 
Excerto 18 

26. IEDA: Da Universidade do Acre! Então, eh, de tudo o que vocês disseram, a 

única exceção é que, na UNIVERSIDADE DO ACRE, eles decidiram que os 

tutores presenciais não corrigem atividades, né? então, nós fazemos tudo o que 

vocês fazem na UNIVERSIDADE DO PARANÁ, mas nós não corrigimos 

atividades. Não sabemos exatamente qual o motivo, mas provavelmente é pela 

preocupação de que nós estamos mais próximos dos alunos e eventualmente 

pode ser que haja aí uma preocupação deles essa correção, de ela não ser tão 

imparcial... mas não foi informado nada. No início, disseram que nós dividiríamos 

com o tutor a distância, mas, logo em seguida, nós já não fizemos nenhuma 

correção, aí já vieram com a informação de que não, nós não corrigiríamos. Nós 

fazemos todo o acompanhamento do aluno. A princípio seria só o administrativo, 

mas agora a gente vê que é tudo o que vocês fazem, pedagógico inclusive, como 

agora em que eu estava auxiliando o aluno com a escolha do tema da 

monografia dele... 
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Ieda, da Universidade do Acre, também não corrige atividades. Esses 

sentidos-e-significados presentes na fala de Ieda são detectáveis pelas suas escolas 

lexicais, ao afirmar que faz tudo o que os tutores da universidade do Paraná fazem, 

e, a seguir, em uma oração coordenada adversativa, informa que não corrige 

atividades: mas nós não corrigimos atividades. Ieda revela que havia a intenção 

por parte de sua universidade de que os tutores presencias fizessem essa tarefa, 

mas que isso não aconteceu: aí já vieram com a informação de que não, nós não 

corrigiríamos. 

As orientações do curso de tutores oferecido para os tutores presenciais em 

inicio de atividade na Universidade do Acre, prescrevem que as atividades do tutor 

presencial são as de tirar as dúvidas de compreensão de conteúdo, da realização de 

atividades e de avaliar seu processo de ensino-aprendizagem. No entanto, o tutor 

não se envolve na avaliação das atividades do aluno, o que denota uma contradição. 

Segundo Bruno e Lemgruber (2009) e Bonk e Dennen (2003), são também de 

responsabilidade do tutor as atividades pedagógicas. Considerando que as 

Universidades do Acre e de Goiás negam a correção de atividades aos seus tutores 

presenciais, achamos que essas perdem o tutor, como mediador, nas suas tarefas 

diárias: a correção de atividades dos alunos. 

 

Finalizamos aqui este capítulo e passaremos a seguir para a análise dos 

dados. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Este capítulo tem como objetivo a análise dos dados gerados e coletados 

para esta pesquisa. Para tanto, relembramos nosso objetivo: investigar as funções 

do tutor presencial no processo de ensino-aprendizagem do aluno de 

Educação a Distância, e nossa pergunta de pesquisa: Que sentidos-e-

significados são partilhados entre tutores presenciais, sobre suas funções, em 

conversas reflexivas? 

Como afirmamos no capítulo anterior, uma análise primeira dos dados 

coletados mostra que os sentidos-e-significados podem ser agrupados em duas 

grandes categorias: um referente aos sentidos-e-significados que são semelhantes 

entre diferentes contextos universitários e outro referente aos sentidos-e-significados 

diferentes, próprios de cada contexto. 

Consideramos também que esta análise pode ser feita a fim de organizarmos 

os sentidos-e-significados, a partir de cada uma das quatro conversas reflexivas. 

Assim faremos a seguir. 

 

3.1 PRIMEIRA CONVERSA REFLEXIVA 

 

A primeira conversa reflexiva, realizada em 04.06.2012, foi iniciada pelo tutor 

pesquisador, propondo uma discussão sobre quais seriam as tarefas diárias de 

cada tutor e quais suas rotinas. Lembramos ainda, como já havíamos informado 

na introdução desta pesquisa, que cada universidade orienta, ao seu modo, aquilo 

que cada tutor presencial deve fazer, conforme editais e módulo de curso presentes 

constáveis no capítulo dois. A pertinência da questão está em tornar conhecido de 

todos os participantes de pesquisa aquilo que cada tutor presencial realiza como 

tarefa em seu contexto universitário e, assim, possibilitar reflexões acerca dessas 

tarefas. 

 

3.1.1 Sentidos-e-significados semelhantes  

 

No excerto abaixo, podemos observar os primeiros sentidos-e-significados 

semelhantes entre os três contextos universitários: acessar a plataforma (AVA) e 

notar se há mensagens dos alunos.  
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Excerto 1  
01. SILMA – Já pode? tá. Entrar na plataforma, em primeiro lugar, checar se 
tem algum recado, ou alguma questão por parte dos alunos, dos 
professores, do coordenador, da coordenação dos tutores e o tutor a 
distância. Em sequência, fazer leituras, né? dos textos, puxar as atividades 
que estão na plataforma, se já houver, né? corrigi-las, postar notas na 
plataforma. Esta é a atividade diária. 

 

Observamos, nas escolhas lexicais que Silma faz, no excerto 1, para 

descrever suas funções, uma sequência de verbos com seus respectivos 

complementos que revelam parte de suas práticas diárias como tutora presencial. 

Desses destacamos dois: “entrar na plataforma” e “checar recado ou alguma 

questão dos alunos”. 

A seguir, na descrição que faz Denise, da Universidade de Goiás, podemos 

observar suas escolhas lexicais, que revelam sentidos-e-significados semelhantes 

aos de Silma: 

 

Excerto 2 
201. DENISE – Abre o ambiente virtual, observa se tem alguma dúvida, 
algum recado, e-mail interno, Gmail também, porque, muitas vezes, o aluno 
mandou [dúvidas] pra gente no Gmail, mas não no e-mail interno. O e-mail 
interno é um por disciplina, então, tem que entrar no e-mail... cada disciplina 
tem que olhar o e-mail.  

 

Observemos no excerto 2 que Denise, da Universidade de Goiás, também 

acessa o ambiente virtual e observa se há mensagens de alunos. Isso é verificável 

nas suas escolhas lexicais, em que usa dois verbos e seus complementos “abre o 

ambiente virtual e observa se tem alguma dúvida, algum recado”. Sabemos que 

os recados aos quais Denise se refere são dos alunos, quando ela explica que os 

alunos podem mandar esses recados pelo Gmail, ou por um e-mail interno: “porque, 

muitas vezes, o aluno, mandou [dúvidas] pra gente no Gmail, mas não no e-

mail interno”. 

 A seguir, observamos mais um excerto do terceiro contexto universitário com 

os sentidos-e-significados semelhantes aos já mencionados. 

 
Excerto 3 
255. IEDA – mas a primeira coisa é... abrir a plataforma, verificar as 
mensagens dos alunos e dar respostas, né? Na verdade, eu acesso a 
plataforma pelo menos umas quatros vezes ao dia antes de chegar aqui, e 
já dou esse feedback durante o dia, nos outros trabalhos. Talvez não seja 
muito certo, porque os alunos acabam criando uma... 
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Na universidade do Acre, a prática de abrir o ambiente virtual e verificar se há 

mensagens de alunos também é revelada pelas escolhas lexicais de Ieda, ao usar 

dois verbos e seus respectivos complementos: “abrir a plataforma” e “verificar as 

mensagens dos alunos”. 

Esses sentidos-e-significados recorrentes nos três contextos universitários, 

“acessar o ambiente virtual de aprendizagem” e “verificar recados de alunos”, 

mostram que, apesar de ser tutor presencial, esse profissional interage com seu 

aluno via AVA, virtualmente. 

Esses sentidos-e-significados semelhantes entre as três universidades estão 

de acordo com as orientações da UAB (2014): manter a regularidade de acesso 

ao Ambiente Virtual de Aprendizagem e estabelecer contato permanente com o 

aluno, apesar de a UAB, como dissemos no capítulo teórico, não fazer a distinção 

de tutor presencial ou a distância quando relacionam essas orientações. 

Em relação aos editais de cada uma das universidades e o módulo do curso 

para tutores da Universidade do Acre, também podemos notar que esses sentidos-e-

significados estão de acordo com o que cada uma dessas instituições esperam de 

seus tutores presencias: a Universidade do Paraná afirma, em seu edital, que cabe 

ao tutor presencial realizar acesso rápido e contínuo à internet e às ferramentas 

tecnológicas da informação e da comunicação, promovendo a ampliação da 

interatividade nos ambientes virtuais de aprendizagem. A Universidade de Goiás diz 

o mesmo, e acrescenta que o tutor, além de acessar o AVA, deve acessar outros 

sistemas de informação dessa universidade. A Universidade do Acre, no seu módulo 

de curso para tutores  diz o mesmo. 

Esses sentidos-e-significados revelam que o tutor presencial, além de dever 

praticar suas funções no polo, como conhecer o projeto pedagógico do curso, o 

material didático e o conteúdo sob sua responsabilidade, para auxiliar os alunos no 

desenvolvimento de atividades individuais e grupais, estimulando o hábito de 

pesquisa conforme propõe os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 

Distância (BRASIL, 2007b), ou acompanhar os alunos presencialmente, com 

encontros frequentes ou esporádicos como sugere Mill (2008), também atua 

virtualmente, comunicando-se com seu aluno por meio das TICs. 

Os próximos sentidos-e-significados comuns entre os três contextos 

universitários referem-se  à aplicação de provas aos finais de semana. Veremos o 
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que descrevem os tutores dos três contextos universitários a respeito disso e, a 

seguir, faremos nossa análise linguística e interpretação teórica desses sentidos-e-

significados: 

 
Excerto 4  

48. SULENA – Na verdade, o que pega é a aplicação de provas no final 
de semana... 

49. TP – É um dia especial pra todas universidades, não é ? 

50. DENISE – E a UNIVERSIDADE DE GOIÁS, ela tem o especial de ser 
aos domingos das 9 às 6 da tarde. 

51. SULENA – Das 8 e meia... 

52. DENISE – Das 8 e meia às 6 da tarde. 

53. TP – É o que eu chamo de dia punk, domingo punk [risadas].  

54. DENISE – De fato, é o grande encontro dos alunos. 

55. TP – Nós não. Na UNIVERSIDADE DO PARANÁ, a gente vem aos 
sábados, aplica a prova. O tutor aplica pra turma dele. Acabaram as provas, 
ele vai embora. 

56. DENISE – Então, o nosso, ele até quer ir embora, mas ele tem que 
ficar pra esperar a próxima [prova]. Se a prova dele começou às nove e 
terminou nove e meia, ele tem esperar às 11h a próxima prova e até as 6, 
porque é das 9 às 11, das 11 às 13 [da tarde], das 14 às 16 e das 16 às 18, 
e ele tem que esperar o horário de início de cada prova. 

57. IEDA – São muitas disciplinas, no meu caso, como nós temos duas 
disciplinas correndo por módulo, então o aluno pode fazer na sequência. 

58. DENISE – São duas disciplinas, tá vendo? Só que cada disciplina tem 
duas provas. 

59. IEDA – Ahhh [8:37]. 
 
Excerto 5 

69. TP – (para a JUSSARA) espera um pouquinho, você é da, é da... 

70. SULENA – UNIVERSIDADE DE GOIÁS. 

71. TP – Mas não é da mesma rotina da...  

72. JUSSARA – É a mesma rotina, é bem parecido. 

73. DENISE – Só que o curso é de especialização. 

74. TP – Tem alguma diferença? 

75. JUSSARA – Tem porque eu tenho uma turma só. Sou a única tutora 
do curso. 

76. TP – É, isso faz... isso é uma diferença. 

77. SULENA– Tem as provas e as provas acontecem aos domingos, não, 
né? 

78. JUSSARA – Acontecem aos sábados.  

79. SULENA– Ahã. 

80. DENISE – Só um período. 

81. JUSSARA – É. 

82. DENISE – Porque é só uma disciplina. 

 
Excerto 6 

188. DENISE – (2-1;23) Eh.. .e o final de semana – assim ... uma só não 
da conta. Escanear as provas. Então, na prova, “olha, eu só vou cuidar da 
turma três”. Não dá pra sozinha aplicar a prova pra turma três. Tem que 
estar em pelo menos duas, por exemplo, ontem tava dois de manhã e foi 
um caos... E é a menor turma. E aplica a prova e tem que escanear a prova 
e tem que acompanhar o aluno. 
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Verificamos acima os sentidos-e-significados que os tutores dos três 

contextos têm referentes às funções de aplicarem provas nos finais de semana. 

Notemos que as escolhas léxicas de TP, no turno 55, revelam que, na Universidade 

do Paraná, os tutores aplicam provas aos sábados. Essas escolhas lexicais estão 

presentes na informação: “a gente vem aos sábados, aplica a prova”. 

De modo semelhante, Jussara, da Universidade do Goiás, também informa, 

no turno 77, que as provas acontecem aos sábados. Isso fica evidente pelas 

escolhas lexicais de Jussara, quando informa que “tem as provas e as provas 

acontecem aos sábados”. 

Pelas escolhas lexicais de Denise, no excerto 4, turno 50, sabemos que as 

provas da Universidade de Goiás acontecem no domingo. Isso é evidenciado 

quando a tutora, nesse turno, qualifica a aplicação de prova de seu contexto 

universitário: “ela tem o especial de ser aos domingos”. 

 A tutora informa ainda, no turno 52, que as provas são aplicadas das 8h às 

18h, e, além de serem aplicadas, as provas têm de ser escaneadas. 

Como vimos, os sentidos-e-significados referentes à aplicação de provas 

aos finais de semana é uma caraterística peculiar das tarefas desenvolvidas pelos 

tutores dos três contextos universitários. É observável que esses sentidos-e-

significados não condizem com as prescrições dos editais e módulo de curso 

nenhuma das três universidades, com especificidade. 

O edital da Universidade do Paraná prescreve que o tutor deve apoiar 

operacionalmente a coordenação nas aplicações de prova, mas não diz que essas 

ocorrerão aos finais de semana. O edital da Universidade de Goiás prescreve que o 

tutor deve assessorar professores, tutores a distância e coordenadores de curso, 

auxiliando na aplicação de avaliações, sem especificar que essas ocorrerão durante 

todo o domingo, das 8h às 18h, como vimos acima. 

A partir desses sentidos-e-significados referentes à aplicação de provas, não 

acreditamos ser errado supor que o tutor presencial só descobrirá que essas 

funções ocorrerão aos finais de semana na prática de suas tarefas ou por outro meio 

que não aquele previamente e oficialmente anunciado pelo contratante, ou seja, as 

universidades. 

Consideramos que as tarefas relacionadas à avaliação aos finais de semana 

poderiam ser substituídas por avaliações a distância, como apontam (MAIA et al., 

2005), como forma de diminuir a carga de trabalho, senão daqueles tutores que 
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trabalham num período do sábado, apenas em um período, ao menos daqueles que 

estão sujeitos a passar todo o seu domingo aplicando provas, das 8h às 18h. 

Outros sentidos-e-significados semelhantes entre os três contextos 

universitários que podemos notar são o acompanhamento de seus alunos. 

Vejamos como as escolhas lexicais de nossos participantes de pesquisa revelam 

isso nos excertos a seguir. 

 
Excerto 7 

12. MARCOS – ...esse espaço de trocas de ideias entre o coordenador 
do curso e os colegas tutores e... quem está lá na linha de frente pra fazer 
esse diálogo entre a gente que tá aqui no polo e as questões burocráticas 
ou relacionadas inclusive a aluno, notas, etc... mas... o que a SILMA disse, 
complementando, a gente vê se naquela semana; já há atividades 
encerradas, a gente corrige, né? e tem que dar esse retorno pro aluno e 
também, o que a gente acaba fazendo sempre: avisar se tem uma 
videoconferência. 

13. TP – Isso... 

14. MARCOS – ...recados, ou até se tem alguma atividade por vencer. Ó, 
vamos nos atentar aos prazos... a gente fica monitorando esse percurso do 
aluno. 

 

  Marcos, da Universidade do Paraná nesse excerto, revela os sentidos-e-

significados que têm referente ao monitoramento do aluno, seja avisando sobre as 

videoconferências, seja dando recados, seja avisando sobre os prazos que os 

alunos têm para postar atividades. Esses sentidos-e-significados são notados nas 

escolhas lexicais em destaque no turno 12, quando descreve a ação de “avisar se 

tem uma videoconferência”, e no turno 14, quando afirma que “a gente fica 

monitorando esse percurso do aluno”. 

 Também de maneira semelhante, Denise, da Universidade de Goiás, tem 

sentidos-e-significados referentes ao acompanhamento do aluno. 

  
Excerto 8 

38. DENISE – É diferente a rotina do estágio... a gente também faz 
acompanhamento no ambiente virtual todos os dias de todas as turmas, de 
todas as disciplinas em curso. Tem uma média de seis disciplinas 
acontecendo, duas por turma. Então, a gente acompanha frequência, a 
gente tem cuidado com a frequência, então, o aluno não tá acessando (a 
plataforma) a quatro ou cinco dias, a gente liga pro aluno, a gente percebe 
que liga mais que as outras universidades. (06:49) [A gente] tem essa 
preocupação. É olhar recado de tutor virtual, professor. O tutor virtual cobra 
isso. Por exemplo: hoje teve um aluno que parece que fez cópias da 
Internet e aí o tutor virtual ligou pra gente, deixou mensagem pra gente 
entrar em contato com o aluno, conversar sobre isso... E o Gmail. Eu não 
sei se vocês usam com o aluno? A gente usa bastante o contato pelo gmail 
com os alunos... 
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As escolhas lexicais de Denise, “faz acompanhamento  no ambiente virtual 

todos os dias de todas as turmas, de todas as disciplinas em curso”, no excerto 

acima, revelam que seus sentidos-e-significados referentes ao acompanhamento do 

aluno compreendem o acompanhamento dos alunos de todas as turmas, 

observando a frequência do aluno, por meio dos acessos que ela faz no AVA. Caso 

não acesse em um período de quatro ou cinco dias, liga ou deixa uma mensagem 

via correio eletrônico. Isso pode ser constatado nas escolhas lexicais destacadas no 

turno 38, quando Denise fala de sua rotina como tutora. 

Também Ieda, da Universidade do Acre, revela sentidos-e-significados 

semelhantes aos de Marcos e Denise quanto ao acompanhamento do aluno. 

Vejamos o excerto a seguir, em que isso se comprova. 

 

Excerto 9 

26. IEDA – Da Universidade do Acre. Então, eh, de tudo o que vocês 
disseram, a única exceção é que, na UNIVERSIDADE DO ACRE, eles 
decidiram que os tutores presenciais não corrigem atividades, né... então, 
nós fazemos tudo o que vocês fazem na UNIVERSIDADE DO PARANÁ, 
mas nós não corrigimos atividades. Não sabemos exatamente qual o 
motivo, mas, provavelmente, é pela preocupação de que nós estamos mais 
próximos dos alunos e eventualmente pode ser que haja aí uma 
preocupação deles essa correção, de ela não ser tão imparcial... mas não 
foi informado nada. No início, disseram que nós dividiríamos com o tutor a 
distância, mas, logo em seguida, nós já não fizemos nenhuma correção, aí 
já vieram com a informação de que não, nós não corrigiríamos. Nós 
fazemos todo o acompanhamento do aluno. A princípio, seria só o 
administrativo, mas agora a gente vê que é tudo o que vocês fazem, 
pedagógico inclusive, como agora em que eu estava auxiliando o aluno com 
escolha do tema da monografia dele... 

 

Ieda, nesse turno, ao se referir ao acompanhamento do aluno, revela que 

essa situação mudou ao longo de sua trajetória como tutora: antes o 

acompanhamento era só administrativo, mas agora ela ajuda o aluno a escolher um 

tema para a monografia, comprovando, assim, o aspecto pedagógico do 

acompanhamento. 

Se observamos os editais das universidades para as quais tutoram Marcos, 

Denise, e o módulo de curso de curso da universidade para qual Ieda presta serviço, 

veremos que essas funções estão de acordo com que esperam de seus tutores: 

acompanhar o aluno, observando frequência, avisando sobre os prazos de entrega 

de atividade. 

Também notamos, mais uma vez, que, ao acompanhar o aluno, os tutores o 

fazem também por meios virtuais, o que vai além da definição de Mill et al. (2008), 
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quando dizem que a “tutoria presencial é composta pelo grupo de educadores que 

acompanha os alunos presencialmente, com encontros frequentes ou esporádicos”.  

Ainda, nessa primeira conversa reflexiva, podemos observar mais outros 

sentidos-e-significados semelhantes entre os três contextos universitários quanto às 

disciplinas que cada tutor tem de acompanhar. 

 

Excerto 10 

91. SILMA – A Universidade de Goiás tem duas disciplinas cada turma? 

92. SULENA – Isso. 

93. SILMA – Na Universidade do Paraná são 4 disciplinas.  

94. SULENA – Mas quatro por semestre, você diz? 

95. MARCOS – [na Universidade do Paraná] São seis por semestre. 

96. SULENA– [na Universidade de Goiás] Por semestre da uma média de 
seis 

97. DENISE – Seis só que duas a cada... 

98. MARCOS – São três mais três. 

99. SILMA – Nós temos quatro, por conta das DPs. 

100. MARCOS – Ah sim, exatamente. 

101. SULENA – Mas quatro no semestre? 

102. MARCOS – No semestre é oito. 

103. TP – Vocês viram a diferença?  

104. MARCOS – Pode ser até oito porque no caso... 

105. SULENA – No semestre por causa das reoferta nos teríamos umas 
dez, doze... Alguém Denise – é que tem o ambiente das reofertas... 

106. SILMA – ...só trabalham na reoferta com avaliações, é isso? 

107. DENISE – A reoferta é a disciplina cursada. 

108. SULENA – O aluno. 

109. DENISE – ...cursa novamente.  

110. SULENA – Isso. 

111. MARCOS – Exatamente. 

112. DENISE – Cursa novamente. 

113. TP – Ah, a reoferta não é só vir fazer a prova novamente. 

114. SULENA – Não. 

115. DENISE – A reoferta é mais um ambiente que a gente tem que 
acessar. 

  

Vimos que os tutores procuram conhecer o número de disciplinas que cada 

um acompanha: Marcos e Silma, apesar de prestarem serviços de tutoria para a 

mesma universidade, revelam quantidades de disciplinas diferentes: Marcos 

acompanha oito disciplinas por semestre e Silma, quatro. Sulena cuida de 10 

disciplinas, somando a elas as disciplinas de reoferta, sendo que essas se 

apresentam em outro ambiente. 

Ao compararmos essas informações com os editais, não encontramos nada 

que revele esse número de disciplinas a ser acompanhado semestralmente por 

tutores presenciais, o que nos leva a entender que o tutor presencial só conhecerá o 
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número de disciplinas e, portanto, o montante de trabalho que executará quando 

estiver atuando. 

Esse acompanhamento administrativo ou pedagógico, como disse Ieda, leva-

nos às ideias de Valente (2011) quando o autor ressalta a importância da interação 

para o sucesso da EaD. Se para dada universidade a função de acompanhar o 

aluno tem sentidos-e-significados referentes a fazer tarefas administrativas e 

pedagógicas, não consideramos errado afirmar que um excesso de disciplinas para 

que o tutor presencial acompanhe não contribui para o sucesso da interação. 

Os últimos sentidos-e-significados comuns aos três contextos universitários 

referem-se ao tempo de respostas advindas dos meios assíncronos de 

comunicação. Vejamos o que revelam, nos excertos a seguir, os tutores 

presenciais: 

 
Excerto 11 

240. MARCOS – Depende, vai de professor para professor11. Tem um que 
parece que fica on-line 24 horas, tem outro que não responde ou responde 
depois de dois dias  

241. TP – Que uma crítica minha aí ao trabalho. Em ensino a distância 
você não tem esse tempo de responder dias depois... não deveria.  

242. MARCOS – Lógico. 

243. SILMA – Na verdade, legalmente é vinte e quatro horas. 
 

TP, no turno 241, faz uma crítica àqueles professores que demoram para 

responder, o que supomos que sejam mensagens assíncronas, já que sua crítica 

parte da fala anterior de Marcos, no turno 240, quando esse revela que alguns 

professores respondem instantaneamente e outros respondem depois de dois dias 

ou nunca respondem. Silma lembra que as leis que regulamentam esse tipo de 

situação orientam para um prazo de vinte e quatro horas para a resposta. Também 

os tutores da Universidade de Goiás têm um prazo para responder às mensagens 

advindas de meios de comunicação assíncrona; o que diferencia são os prazos, 

como podemos observar a seguir. 

 
 

Excerto 12 

245. DENISE – Na Universidade de Goiás, eles colocam 24 horas para 
coisas urgentes e 48 para coisas... coisas rotineiras. 

 

                                            
11 Quando Marcos diz “de professor para professor”, refere-se ao professor da disciplina e não a  
    tutores. 
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Também Ieda, da Universidade do Acre, revela uma situação semelhante 

quanto a respostas por e-mail assíncronos de comunicação virtual. 

 
Excerto 13 

255. IEDA – Mas a primeira coisa é... abrir a plataforma, verificar as 
mensagens dos alunos e dar respostas, né? Na verdade, eu acesso a 
plataforma pelo menos umas quatros vezes ao dia antes de chegar aqui, e 
já dou esse feedback durante o dia, nos outros trabalhos. Talvez não seja 
muito certo, porque os alunos acabam criando uma... 

 

Apesar de não revelar conhecer o prazo que sua instituição lhe exige para 

responder às mensagens, Ieda procura responder de imediato às mensagens dos 

alunos. Apesar disso, percebemos que a tutora se enquadra nas exigências da 

universidade para qual presta serviços. O módulo de curso da Universidade do Acre, 

assim como os editas da Universidade de Goiás e do Paraná, estipulam prazos de 

24 horas para a respostas de mensagens enviadas via meios assíncronos. 

Essa exigência da função de tutor, além de estar de acordo com os editais, é 

uma exigência da UAB. 

Vimos que Leffa e Freire (2013) fazem uma discussão em que comprovam 

que as TICs colaboram para a aproximação das pessoas. Ratifica essa discussão a 

atuação dos tutores, quando seguem o regulamento de seus contextos universitários 

em responder às questões de alunos e outrem feitas por meios assíncronos. 

Notamos que, tanto na dimensão espacial quanto na dimensão cronológica a que 

Leffa e Freire (2013) se referem, não há mesmo distância, se o tutor, como vimos, 

compromete-se a responder em tempo estipulado pelas suas universidades os e-

mail que recebem. 

Não existindo tais distâncias espaciais e cronológicas como discutem Leffa e 

Freire (2013), acreditamos não ser errado afirmar que a comunicação entre tutor e 

seu aluno pode ser eficiente. Os pensadores, quando levantam a questão da não 

distância em EaD, procuram mostrar que a interação na EaD não é um problema. 

Voltaremos a essa questão mais adiante quando os sentidos-e-significados 

apontarem para interação ou não entre tutores e alunos. 

  Esses foram os sentidos-e-significados identificados na primeira conversa 

reflexiva e que eram comuns entres os três contextos universitários. A seguir, 

veremos aqueles sentidos e significados que não são comuns nos três contextos, 

são próprios de cada um deles. 
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3.1.2 Sentidos-e-significados diferentes  

 

Os primeiros diferentes sentidos-e-significados próprios de cada contexto 

universitário revelados pelos dados da primeira conversa reflexiva referem-se à 

função de corrigir ou não tarefas dos alunos. Vemos, nos excertos 14, 15, 16 a 

seguir, que é uma função do tutor da universidade do Paraná corrigir atividades dos 

alunos. 

 
Excerto 14 

1. SILMA – Em sequência, fazer leituras, né? dos textos, puxar as 
atividades que estão na plataforma, se já houver, né? corrigi-las, postar 
notas na plataforma. Esta é a atividade diária. 
 
Excerto 15 

12. MARCOS –  ...esse espaço de trocas de ideias entre o coordenador 
do curso e os colegas tutores e ...quem tá lá na linha de frente pra fazer 
esse diálogo entre a gente que tá aqui no polo e as questões burocráticas 
ou relacionadas inclusive a aluno, notas etc... mas... o que a SILMA disse, 
complementando, a gente vê se naquela semana já há atividades 
encerradas, a gente corrige, né? e tem que dar esse retorno pro aluno e 
também o que a gente acaba fazendo sempre, avisar se tem uma 
videoconferência. 
 
Excerto 16 

216. MARCOS – Mas (26:15) é, aí volta tudo o que a gente já falou. 
Acaba... depende da demanda, se tem uma atividade que terminou na 
segunda, eu abro o ambiente na terça, eu faço o download dessas 
atividades pra iniciar a correção, que pode demorar um dia, um período da 
seis e meia às 10, ou dois, dependendo da dificuldade , como é o critério 
que o professor estabeleceu. 

217. TP – Eu diria que é uma... Eu diria que é uma... 

218. DENISE – Esta questão da correção, como que é? O professor ele 
manda pra vocês... 

219. SULENA – Os critérios? 

220. MARCOS – Isso é importante... 

221. TP – Isso que é muito legal... 

222. MARCOS – A gente tem 40% .. a possibilidade de avaliar 40% da 
atividade feita on-line e os outros 60% seriam da prova que é realizada aqui 
no polo. 

223. DENISE – Tem tutor virtual no ambiente de vocês? 

224. TP – Tem. 

225. di – Ele também corrige? 

226. MARCOS – Corrige. 

227. TP – Às vezes, o professor separa, né?! (27:17) 

228. MARCOS – O professor separa. 

229. DENISE – Ah, é o professor que faz essa divisão. 

230. TP – Não, na maior parte das vezes somos nós. 

231. MARCOS – Antes era mais solto, digamos que ultimamente tem 
professor que dá essa atribuição pra um e aquela pra outro. Muitos já 
deixam a critério da gente se organizar 

232. DENISE – O critério de correção o professor envia. 

233. MARCOS – Envia. Na maioria das vezes. 

234. TP – Às vezes, não. 
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235. DENISE – Não envia critério? 

236. TP – Não envia, ou seja, o tutor acaba estudando ali, o tutor acaba se 
formando, produção de conhecimento aí é aluno e tutor também. 

 

Nas escolhas léxicas de Silma e Marcos, ficamos sabendo que sentidos-e-

significados os dois tutores da Universidade do Paraná atribuem à função de corrigir 

atividades. Isso se releva no turno 1, quando Silma afirma que faz o download das 

atividades para então corrigi-las: “puxar as atividades, corrigi-las”. Marcos revela 

os mesmos sentidos-e-significados, no turno 12: “se naquela semana já há 

atividades encerradas, a gente corrige”. 

Porém, na Universidade de Goiás, nem na Universidade do Acre, a mesma 

situação não pode ser constatada. Observemos e analisemos os dois excertos 

seguintes: 

 
Excerto 17 

199. DENISE – A diferença é que nós não corrigimos tarefas, quem corrige 
tarefa é o tutor virtual; a rotina dele é basicamente a mesma dos outros 
cursos do aluno. 

 

Os sentidos-e-significados presentes nos dados dos excertos acima revelam 

que Denise, no turno 199, não corrige atividades, sendo essa uma função do tutor a 

distância. Isso fica comprovado quando, nas escolhas lexicais de Denise, 

observamos uma comparação de atividades: “A diferença é que nós não 

corrigimos tarefas; quem corrige tarefa é o tutor virtual”. 

Se lermos atentamente o item 3.1 quando das especificações do cargo de 

tutor presencial do edital da Universidade de Goiás, notaremos que essa 

universidade exige do candidato a tutor presencial competências docentes para que 

ele exerça a sua função, e, no entanto, contrariando essa especificação, priva-o de 

praticar uma das atividades docentes: correção de atividades. 

Vejamos agora que algo similar acontece com Ieda, da Universidade do Acre. 

 
Excerto 18 

27. IEDA – Da Universidade do Acre! Então, eh, de tudo o que vocês 
disseram, a única exceção é que, na UNIVERSIDADE DO ACRE, eles 
decidiram que os tutores presenciais não corrigem atividades, né? então, 
nós fazemos tudo o que vocês fazem na UNIVERSIDADE DO PARANÁ, 
mas nós não corrigimos atividades. Não sabemos exatamente qual o motivo 
mas, provavelmente, é pela preocupação de que nós estamos mais 
próximos dos alunos e eventualmente pode ser que haja aí uma 
preocupação deles essa correção, de ela não ser tão imparcial... mas não 
foi informado nada. No início, disseram que nós dividiríamos com o tutor a 
distância , mas, logo em seguida, nós já não fizemos nenhuma correção, aí 
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já vieram com a informação de que não, nós não corrigiríamos. Nós 
fazemos todo o acompanhamento do aluno. A princípio, seria só o 
administrativo, mas agora a gente vê que é tudo o que vocês fazem, 
pedagógico inclusive, como agora em que eu estava auxiliando o aluno com 
escolha do tema da monografia dele... 

 

Ieda, da Universidade do Acre, também não corrige atividades. Esses 

sentidos-e-significados são detectáveis pelas suas escolas lexicais, ao afirmar que 

faz tudo o que os tutores da universidade do Paraná fazem, mas informa que não 

corrige atividades: “mas nós não corrigimos atividades”. Ieda revela que havia a 

intenção por parte de sua universidade de que os tutores presenciais fizessem essa 

tarefa, mas que isso não aconteceu: “aí já vieram com a informação de que não, 

nós não corrigiríamos”. 

Segundo o módulo de curso oferecido para os tutores presenciais em início 

de atividade na Universidade do Acre, as atividades do tutor presencial seriam as de 

tirar as dúvidas de compreensão de conteúdo, da realização de atividades e de 

avaliar seu processo de ensino-aprendizagem. No entanto, o tutor não se envolve na 

avaliação das atividades do aluno. 

Segundo Bruno e Lemgruber (2009) e Bonk e Dennen (2003), é de 

responsabilidade do tutor atividades pedagógicas. Considerando que as 

Universidades do Acre de Goiás negam a correção de atividades aos seus tutores 

presenciais, achamos que essas perdem o tutor como mediador, nas suas tarefas 

diárias: a correção de atividades dos alunos. 

Leffa e Freire (2013) mostram que a interação não é um problema em EaD. 

Essa ideia unida à ideia de que tutores são professores, e que, particularmente, no 

caso do polo em questão, os profissionais têm, na sua maioria, formação além da 

requisitada pelas suas universidades, a interação tutor/aluno poderia, a nosso ver, 

ser uma atribuição não somente dos tutores da Universidade do Paraná, mas de 

todas as universidades que participam do sistema UAB. 

Notaremos a seguir que outras funções que foram reveladas em um 

contexto universitário e não em outros. Observemos o excerto a seguir. 

 
Excerto 19  

85. MARCOS – (9:57) Ô TP, da UNIVERSIDADE DO PARANÁ, a gente é 
orientado pelos professores a fazer intervenção nos fóruns (10:00). 

86. [murmúrios] 

87. MARCOS – É, a gente trabalha, viu (risadas) Por isso é que a gente 
tem que estar a par do conteúdo que é pra fazer uma intervenção. 

88. TP – É isso que a gente quer saber... 
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89. MARCOS – A participação nos fóruns dos alunos. 

90. SULENA – Mediando. 

 

Nesse excerto, podemos observar nas escolhas lexicais de Marcos (turno 85) 

que esse tutor revela mais alguns sentidos-e-significados atribuídos à função de 

tutoria: “fazer intervenções nos fóruns”. Para tanto, Marcos revela, no turno 87, 

que precisa conhecer o conteúdo da discussão do fórum: “a gente tem que estar a 

par do conteúdo que é pra fazer uma intervenção”. A seguir, no turno 87, Sulena, 

mesmo não sendo dessa universidade, procura esclarecer sobre esse tipo de 

intervenção: mediando. 

Confrontando esses sentidos-e-significados de Marcos com as informações 

presentes no edital da Universidade do Paraná, observaremos que eles parecem 

coincidir. O edital dessa universidade não menciona explicitamente como função do 

tutor presencial a sua participação nos fóruns, intervindo, mediando. Contudo, no 

item 2.1, o edital ressalta que o tutor deve possuir disponibilidade para a interação 

mediada com os alunos. 

O mesmo não acontece com os tutores da universidade de Goiás. 

Observemos o excerto a seguir: 

 
Excerto 20 

60. SULENA – São duas disciplinas por período. Então, no período da 
manhã, uma disciplina e no período da tarde outra disciplina, só que são 
duas provas por disciplina. 

61. JUSSARA – Vocês participam dos fóruns também? 

62. SULENA – Não, não tem o ícone pra gente responder no fórum. 

63. JUSSARA – A gente também não tem. É igual a meu, não tem que é 
algo importante... 

64. SULENA – Mas de que fórum você tá falando, vi? Do fórum dos 
alunos? 

65. JUSSARA – Dos alunos. 

66. SULENA – Ah tá, dos alunos a gente não tem acesso. 

67. DENISE – ...Só os fóruns dos tutores. 

68. JUSSARA – Pedi pra supervisão, só que eles não liberaram. É como 
se imaginasse assim: o seu trabalho não é participar dos fóruns. 

 

Nesse excerto, a tutora Jussara (turno 61) pergunta aos integrantes do grupo 

se participam de fóruns. Sulena (turno 62) revela que isso não acontece porque não 

há ferramenta disponível para isso. Isso fica evidente em suas escolhas lexicais 

quando responde negativamente: “Não, não tem o ícone pra gente responder no 

fórum”. A seguir, Jussara, que é tutora presencial da mesma universidade, mas de 

curso diferente, revela, no turno 68, que também não participa de fóruns com os 
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alunos. Isso é mencionado quando Jussara, depois de notar que Sulena não 

participa de fóruns, revela o pedido que fez à sua universidade: “pedi pra 

supervisão, só que eles não liberaram”. A seguir, faz um julgamento desta 

negação: “É como se imaginasse assim: o seu trabalho não é participar dos 

fóruns”. 

Retornamos ao edital da Universidade de Goiás para confrontarmos esses 

sentidos-e-significados que atribuem Sulena e Jussara à participação dos tutores 

presenciais em fóruns. Não encontramos nenhum item que faça menção a essa 

prática. Assim, a não participação dos tutores presenciais em fóruns está de acordo 

com o edital, o que nos leva a compreender que a universidade em questão entende 

que não é função do tutor a interação com o aluno, o que poderia, a nosso ver, ser 

de grande colaboração para a construção de conhecimento. 

Valente (2011) alerta para esse problema da EaD atual: ter transmissão de 

informação, mas quase não construir conhecimento. Quando propôs a abordagem 

estar junto virtual, o pesquisador pensava na relação professor/aluno, mais uma 

equipe que auxiliasse esse professor. Entendemos que o tutor faz parte dessa 

equipe, a que Mill (2003) denominou polidocência. Pertencendo à equipe e com o 

status de professor, quando de sua contratação, o tutor, embasado no conteúdo 

proposto pelo grupo de polidocência, pode intervir no processo de aprendizagem do 

aluno, em fóruns, colaborando, assim, para que haja efetivamente construção de 

conhecimento. 

Nos excertos a seguir, analisaremos os últimos sentidos-e-significados que 

detectamos nos dados dessa primeira conversa reflexiva, revelados apenas em um 

contexto universitário: a atuação do tutor presencial no estágio do aluno. 

Notaremos que são diversos os turnos usados pela tutora Sulena, da Universidade 

de Goiás, para partilhar os sentidos-e-significados que tem da função de atuar no 

estágio do aluno desse contexto universitário. 

 
Excerto 21 

127. SULENA – É um pouco diferente do que a DENISE falou porque sou 
tutora especial do estágio. E a disciplina de estágio, ela é oferecida uma por 
semestre, então ela tem toda essa rotina do tutor presencial, porque eu 
acompanho todas as disciplinas, mas eu estou mais atenta na do estágio. E 
aí os alunos vêm, eles cursam o estágio na parte virtual e tem a parte 
prática, que é quando eles vão para as escolas (13:31). Só que nesse 
momento eu também tenho que acompanhar... 
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No excerto, acima, Sulena, ao descrever sua rotina, revela, em suas escolhas 

lexicais, mais um e novo sentido-e-significado referente às suas práticas diárias 

como tutora. Ficamos conhecendo essa prática quando no turno 127, acima, 

informa: “sou tutora especial de estágio”. No excerto a seguir, ficamos sabendo um 

pouco mais sobre essa prática. 

 

Excerto 22 

133. SULENA – ...porque é assim, no estágio, a UNIVERSIDADE DE 
GOIÁS tem uma característica diferente do estágio supervisionado. Porque 
o aluno vai, o aluno de pedagogia vai. Ele tem aquela obrigatoriedade, 
aquele projeto pedagógico de fazer o estágio nas escola, mas ele, em 
contrapartida, ele tem um professor, chamado tutor regente, ele também é 
um tutor, porque ele faz um curso de acompanhamento, ele faz um curso 
prévio, de acompanhamento, e ele é orientado pela universidade como ele 
vai lidar com esse aluno, inspecionar como professor formador, então o meu 
trabalho é também acompanhar esse tutor regente. Então, além de 
acompanhar o aluno, eu acompanho o trabalho do tutor regente dentro do 
ambiente. 

 

No excerto acima, Sulena revela que não acompanha somente o aluno do 

estágio. Esse acompanhamento também se dá com o tutor regente, que faz um 

curso para formar o aluno durante o estágio desse. Isso fica claro quando, no turno 

133, as escolhas lexicais de Sulena afirmam que: “ele [o aluno] tem um professor, 

chamado tutor regente, ele também é um tutor, porque ele faz um curso de 

acompanhamento”. 

Depois dessa revelação, Sulena, no final desse turno (133), revela que, além 

de sua função de acompanhar o aluno estagiário, também, em um ambiente virtual, 

acompanha o tutor regente em curso. Sabemos disso pelas seguintes escolhas 

lexicais de Sulena: “o meu trabalho é também acompanhar esse tutor regente. 

Então, além de acompanhar o aluno, eu acompanho o trabalho do tutor regente 

dentro do ambiente”. 

A seguir, observaremos que Denise conhece as funções de Sulena e revela 

os sentidos-e-significados que tem a respeito da função de atuar no estágio do 

aluno. 

 
Excerto 23 

136. DENISE – É! Eu acho legal ela colocar que tem uma parceria aí. O 
aluno não pode dizer: “Olha, eu vou fazer [estágio ali na escola X e trago 
pra você a ficha assinada”. Não. Ele tem que firmar uma parceria. Aí o polo 
faz uma parceria com aqueles que querem fazer aqui na nossa cidade. E aí 
a SULENA é quem faz toda essa parceria, de contatar o professor, faz 
documentação de ...é quase um contrato. 
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Denise, no turno 136, revela, em suas escolhas lexicais, que o procedimento 

para se fazer estágio não é simples, como realizá-lo e trazer para o curso uma ficha: 

“O aluno não pode dizer: ‘Olha, eu vou fazer [estágio] ali na escola X e trago 

pra você a ficha assinada’”. Há um outro procedimento mais complexo em que, 

antes do estágio, o tutor presencial – nesse caso, Sulena – vai em busca de outros 

profissionais que queiram participar do estágio do alunos, como podemos constar 

nas escolhas lexicais expressas no turno 136: “Ele tem que firmar uma parceria. Aí 

o polo faz uma parceria com aqueles que querem fazer aqui na nossa cidade”. 

No excerto a seguir, ficamos conhecendo mais sobre essa parceria a que Denise se 

refere: 

 
Excerto 24 

137. SULENA – Ele é um contrato (15:27), ele é um termo de 
compromisso assumido com a escola. Se uma escola municipal, com o 
município, se é uma escola estadual, com a diretoria de Ensino, com o 
diretor e com o professor, porque é ele quem vai acompanhar. Então, é um 
termo, é um documento legal que prevê questões de estágio. Tem seguro, 
tem todas essas questões. 

 

Sulena revela, no excerto 24, que a parceria é um termo de compromisso 

entre o diretor e professor de uma escola e a universidade em que o aluno estuda. 

Esse diretor e professor acompanharão o estágio do aluno. Esses sentidos-e-

significados ficam claros nas escolhas lexicais de Sulena: “é um termo de 

compromisso assumido com a escola. [...] com o diretor e com o professor, 

porque é ele quem vai acompanhar. [...] é um documento legal que prevê 

questões de estágio”. 

Parece-nos que a rotina do trabalho com estágio não para aí. Há uma 

sequência de ações a serem executadas depois do contrato entre a universidade e 

os diretores e professores que acompanharão o estágio do aluno. Vejamos: 

 
Excerto 25 

143. SULENA- Então, antes de começar o estágio, o maior problema, é 
antes na verdade de iniciar a disciplina, porque, por exemplo, no segundo 
semestre de 2012, a gente vai ter a disciplina de estágio em gestão escolar. 
Então, olha a situação, a gente tá firmando agora o compromisso com 
alguns gestores. Então, eu tenho passado nas escolas, o meu trabalho de 
vir à tarde é porque eu tenho que ir às escolas, conversar com esses 
gestores, verificar o interesse de participar do curso que a UNIVERSIDADE 
DE GOIÁS oferece, daí então eles acompanharem nossos alunos, firmar 
toda a documentação. Então, ah, concordo, concordo em participar. Aí 
(16:50) vem toda uma parte burocrática de recepção desse professor dentro 
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da plataforma, um portal específico o portal desses professores. Não é o 
mesmo ambiente dos alunos, é um portal separado, aí tem todo o cadastro 
desse professor, e tem a parte da parte da documentação, porque eu levo 
lá, os alunos registram esse termo de compromisso e eu vou até as escolas 
para colher essas assinaturas. Então essa parte, antes do início da 
disciplina, é até mais trabalhosa, é trabalho manual mesmo né? de... de 
fechar esses compromissos com os tutores. 

 

Nas escolhas lexicais de Sulena, no turno 143, ficamos sabendo que o diretor 

e o professor que acompanharão o aluno também devem participar de um curso 

promovido pela universidade de Goiás, e Sulena tem a função de acompanhá-los 

num ambiente virtual. Vejamos as escolhas lexicais que revelam mais esses 

sentidos-e-significados: porque “eu tenho que ir às escolas, conversar com esses 

gestores. Verificar o interesse de participar do curso que a UNIVERSIDADE DE 

GOIÁS. [...] vem toda uma parte burocrática de recepção desse professor 

dentro da plataforma, um portal específico o portal desses professores”. 

Há, ainda, um procedimento final, quanto ao trabalho de Sulena no estágio do 

aluno. Vejamos: 

 
Excerto 26 

144. TP – Então... então, depois que começou a disciplina, você chega 
aqui duas horas e... 

145. SULENA – Chego a uma. 

146. TP – Chega a uma 

147. SULENA – Chego a uma  

148. TP – E vai? E vai pra onde? 

149. SULENA – Eu fico... Então... Essas são as eventualidades (17:28) de 
eu ir para as escolas, não necessariamente que eu tenha que ir todas as 
vezes, mas é, no começo, antes de iniciar a disciplina até no meio da 
disciplina, eu vou, uma vez ou outra, na escola, aqui mais vezes, porque a 
gente tem compartilhado, né? Então, eu vou em algumas aulas assisto 
algumas em que o aluno esteja fazendo estágio, mas não é frequente. A 
rotina mesmo é: cheguei uma hora, abri Gmail, Gmail é o basicão, porque lá 
a gente faz as assinaturas do ambiente, então o ambiente envia pro Gmail. 
Eh ao mesmo tempo eu abro o ambiente da UNIVERSIDADE DE GOIÁS e 
o portal dos professores; são os três momentos e a minha rotina de trabalho 
se dá em acompanhar esses alunos que estão tendo dificuldade no estágio 
18:18 momento de inserção que é o momento de vir pra escola acompanhar 
os prazos, item por item, aluno por aluno, vou acompanhando o fórum. 

 

Além dessa faceta das funções de Sulena, há outra ainda que se refere ao 

acompanhamento presencial dos alunos nas escolas, durante as aulas em que o 

aluno estagia. Depois, há o fórum em que os alunos vão apresentando suas 

dificuldades. Esses sentidos-e-significados ficam claros nas escolhas lexicais de 

Sulena destacadas no turno 149: “a minha rotina de trabalho se dá em 

acompanhar esses alunos que estão tendo dificuldade no estágio 18:18 
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momento de inserção que é o momento de vir pra escola acompanhar os 

prazos, item por item, aluno por aluno, vou acompanhando o fórum”. 

Observando os sentidos-e-significados referentes à função de Sulena, e 

comparando-os com o edital da Universidade de Goiás, veremos que eles não 

coincidem. Não há nada no edital que faça referência às funções de tutor de 

estágios. A legislação que regulamenta a EaD também não prevê um tutor de 

estágio, com os sentidos-e-significados específicos a que Sulena atribuiu. Logo 

concluímos que essas funções precisam ser regulamentadas. 

São diversas, como vimos, as funções que Sulena exerce em relação ao 

estágio do aluno, porém notamos que suas práticas são, na classificação de Bonk e 

Dennen (2003), de caráter administrativo, o que não leva Sulena a relacionar-se de 

modo a construir conhecimento com seus alunos de estágio. 

Como afirma Valente (2011), a interação é necessária para a construção de 

conhecimento, e, para tanto, propõe ciclos de ações para que haja interações. 

Comparando esses ciclos de ações com as práticas de Sulena, notamos que essas 

não a levam a ter momentos de interação com seus alunos de estágio. 

Retornamos às ideias de Bruno e Lemgruber (2009), para quem o tutor é 

aquele que tem um trabalho de mediador pedagógico no ensino-aprendizagem do 

aluno, e, a nosso ver, em momento algum os dados nos revelam que Sulena, ao 

exercer sua função de tutora de estágio, parece ter um trabalho de mediadora 

pedagógica. Sendo ela uma mestra em educação, acreditamos que seus alunos 

perdem um par mais experiente, quando se trata de ensino-aprendizagem. 

Terminamos aqui a análise da primeira conversa reflexiva. Passaremos a 

seguir para a análise da segunda. 

 

3.2 SEGUNDA CONVERSA REFLEXIVA 

 

Na segunda conversa reflexiva, realizada em 31.08.2012, solicitamos aos 

participantes de pesquisa que descrevessem um dia que achassem que não foi bem 

em termos de seu desempenho com os alunos e explicassem as razões. Ao final 

dessa discussão, propomos o contrário: pedimos que cada participante de pesquisa 

descrevesse um dia que foi bom e também explicasse as razões. Lembramos que a 

tutora Jussara não participou dessa segunda conversa reflexiva. Vejamos aqueles 

sentidos-e-significados que são semelhantes entre os contextos universitários. 
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3.2.1 Sentidos-e-significados semelhantes  

 

 Os primeiros sentidos-e-significados que notamos na segunda conversa 

reflexiva referem-se aos sentidos-e-significados que têm os tutores presenciais 

quanto ao fato de o aluno culpar o tutor por algo que não está de acordo com 

que o curso espera desse aluno. Vejamos isso nos três contextos: 

 
Excerto 27  
303. IEDA – Aconteceu na verdade faz pouco tempo. Acho que faz umas três 
semanas. Mais ou menos. Uma aluna que teve problemas durante a 
gestação, durante todo o curso... e... ela teve complicações e daí teve a filha 
...e ela foi para a prova de 2ª chamada porque ela não pôde fazer no período, 
e mesmo após de toda a ajuda que eu dei... e não foi pouca, ela mandou 
uma... ela perdeu a prova de 2ª chamada e viajou pra Minas Gerais e viajou a 
passeio, isso eu tenho certeza, que foi a passeio, porque na forma que os 
parentes disseram, né? e aí , quando ela voltou, ela tinha perdido a prova, ela 
mandou uma mensagem no ambiente virtual, pedindo pra fazer outra prova. 
Eu até orientei, eu não gostaria que você tivesse perdido o curso, mas Eu 
com urgência ou se foi a passeio, explica pra coordenação, vamos ver? E Ela 
colocou, pediu, falou que teve que..., não falou que teve que viajar. Ela 
mentiu. Ela falou que... aí é que se deu a situação (07:18), que eu fiquei muito 
chateada. Que em virtude de um desencontro de telefonemas e a mudança 
do horário da prova ...que eu realizei a prova à tarde... a UTFP determina que 
tem que ser de manhã, mas, com autorização, eu realizei à tarde, ela perdeu 
a prova. Eu fiquei muito, muito... isso me fez mudar minha visão com relação 
aos alunos e um pouco assim a minha expectativa. 

 

 Nesse excerto, Ieda revela uma situação em que é acusada de ter feito a 

aluna perder a prova substitutiva porque mudou a prova de horário e houve 

desencontro de telefonemas. Vejamos como isso se comprova em suas escolhas 

lexicais: “em virtude de um desencontro de telefonemas e a mudança do 

horário da prova ...que eu realizei a prova à tarde... a UTFP determina que tem 

que ser de manhã, mas, com autorização, eu realizei à tarde, ela perdeu a 

prova”. 

Ieda acha que tudo não passa de mentiras, pois o aluno havia mentido para 

conseguir a segunda chamada para a prova, como podemos observar nas suas 

escolhas lexicais: “ela mandou uma mensagem no ambiente virtual, pedindo pra 

fazer outra prova. [...] não falou que teve que viajar. Ela mentiu”.  

Vejamos mais um excerto de outro contexto universitário em que fato 

semelhante também ocorre: 

 
Excerto 28 
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343. SULENA – É, eu vou lembrar, de uma aluna, sim, fui um dos casos, 
né? Vou lembrar de um recente ... De uma aluna, nova, da turma de 2010, 
nova mas nem tanto, ...já deveria saber todos os trâmites... e ela perdeu 
uma atividade porque eles têm nessas tolerâncias, eles podem perder um 
número X de atividades, dependendo da disciplina, de como o professor 
dispõe o número de atividades, e essa aluna havia perdido os prazos e 
datas e ela colocou no ambiente [virtual] que a tutora, as tutoras disseram 
pra ela que poderia ter entregue a atividade de tal maneira, pra tal data, e 
colocou meu nome e o da Ângela12, e isso deu uma complicação, porque aí 
foi a coordenação perguntando pra gente. Por que a gente tinha dado uma 
informação como essa pra aluna? E a tutoria... eu sei que foi uma confusão, 
não é, DENISE? Uma confusão, (12:31) e eu a Ângela sem saber de nada. 
Quando chegou a bucha já estava instalada e aí a gente... Eu fui esclarecer 
com a aluna: 
         – Então, por que você falou que foi a gente ? – e a aluna respondeu:  
         – Não foi você, SULENA, foi a Ângela! – e Ângela do meu lado!  
         – Ângela, você deu informação pra aluna? 
         – Eu não dei informação pra aluna! 
E aí a aluna, assim, putz, não sei se má-fé, ou realmente desconhecia o 
ambiente, ficou uma relação tão estranha, tão constrangedora, né? porque 
ela não assumiu o erro dela de ter perdido o prazo e tudo mais e acabou 
colocando... achou um culpado, achando que o culpado ia aceitar numa 
boa: “Deixa! Elas topam tudo, são boazinhas as meninas do polo, né?”. 
Então, não sei se criou esse imaginário de que a gente está aqui mesmo 
pra dar apoio o polo presencial de apoio, apoio presencial, ele apoia em 
todos os aspectos, até pra segurar problemas, entendeu, erros, né? e aí a 
gente foi incisivo nisso, né? a gente se colocou (13:38), conversamos com a 
coordenação, com o problema da aluna, né? ficou uma situação, assim, tão 
constrangedora  chata, porque aí ela, ela hoje ela não cita mais a gente. 

 

No contexto da Universidade de Goiás, vimos que Sulena também é 

responsabilizada por ter feito a aluna perder uma atividade. Esses sentidos-e-

significados ficam claros no turno 343, quando Sulena diz que: “De uma aluna, 

nova, da turma de 2010 [...] já deveria saber todos os trâmites... e ela perdeu 

uma atividade [...] que a tutora, as tutoras disseram pra ela que poderia ter 

entregue a atividade de tal maneira, pra tal data, e colocou meu nome e o da 

Ângela, e isso deu uma complicação”. Sabemos que Sulena tentou resolver o 

problema mas a aluna não assumiu o erro. Isso fica evidente no final do turno 343, 

quando Sulena diz: “Eu fui esclarecer com a aluna [...] ela não assumiu o erro 

dela de ter perdido o prazo e tudo mais e acabou colocando... achou um 

culpado”. 

 Esses casos que vimos nesses dois contextos universitários também, de 

maneira semelhante, ocorrem na Universidade do Paraná, como podemos apreciar 

no excerto seguinte: 

  

                                            
12 Ângela é o nome fictício de outra tutora que trabalha no polo, na UNIVERSIDADE DE GOIÁS, mas  
   que não pertence ao quadro de participante desta pesquisa. 
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Excerto 29 

349. TP – Deixa eu contar. Deixa? Quando eu, quando eu entrei aqui, a 
gente entendeu que o tutor trabalhava com o como estudar e não com o 
que estudar, mas o Fábio insistia nos grupos de estudo e em atrair os 
alunos pro polo. Pois bem, eu e a Adriana fizemos, assim, das tripas 
coração pra conseguir atrair esses alunos. Até conseguimos um grupo, né? 
de três quatro, mas aquelas pessoas que sempre vêm ao polo, mesmo que 
a gente não incentive. Não precisa do nosso incentivo pra vir. Essas 
pessoas vinham. E um dia... é... dois dias antes da prova, a gente resolveu 
que não teríamos essa atividade no polo. Eu tinha acabado de chegar . E eu 
mandei o e-mail pra todo mundo, dizendo pro grupo, que são aí 40 alunos 
da UNIVERSIDADE DO PARANÁ, da minha turma, veja, só da minha 
turma: – O trabalho aqui no polo está suspenso que é pra poder a gente 
estudar em casa. Eu recebi uma resposta de uma aluna. 

350. SULENA – Muito malcriada. 

351. TP – Muito malcriado: “Onde já se viu suspender o trabalho [grupos 
de estudos] justamente antes da prova”. Com um detalhe, essa menina 
nunca veio. [risos] 

352. SULENA – Era só pra criar polêmica! 

353. [risos] 

354. TP – Outro detalhe, ela mandou pra universidade toda. Ela mandou 
pra todas as turmas (17:41) . E eu notei aí um quê de maldade da parte 
dela. Tinha uma terceira intenção, tinha um terceiro detalhe aí. Essa aluna 
já tinha sido minha aluna do colégio presencialmente. Ela sabia o que tinha 
por trás de tudo isso. Ela é da minha cidade. A coisa começou a engrossar, 
e eu falei assim: “Bom eu vou levar pro Fábio o caso, ué?” “Fábio, eu tô 
sendo esculachado”. 

 

No excerto 29, TP também revela, em suas escolhas lexicais, um problema 

de ser culpado por algo que aconteceu à aluna. Nesse caso, a aluna não perdeu 

provas, mas o acusa de suspender atividades das quais a aluna não participa. Esses 

sentidos-e-significados de TP ficam evidentes quando, no turno 354, o tutor diz: 

“Muito malcriado: ‘Onde já se viu suspender o trabalho [grupos de estudo] 

justamente antes da prova’. Com um detalhe, essa menina nunca veio”. TP 

ainda revela que o problema se agrava quando a aluna envia seu protesto para 

todos os alunos de todas as turmas de seu curso. Notamos esse agravante no turno 

54, quando TP diz: “ela mandou pra universidade toda. Ela mandou pra todas as 

turmas (17:41). E eu notei aí um quê de maldade da parte dela”. 

Vimos que Bonk e Dennen (2003) ressaltam o papel social do tutor, ou seja, 

aquele que propicia um ambiente agradável, amigável e afetuoso, positivo, porém 

esses gestos, que a nosso ver, aproximam tutor e aluno, às vezes, não são 

entendidos por alguns alunos que acabam por confundir as relações tutor 

presencial/aluno. 

O papel de mediador entre professor e aluno, como informa a UAB (Brasil, 

2014), pode fazer com que o aluno tenha mais contato direto com o tutor do que 
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com os outros profissionais do grupo polidocente (MILL; RIBEIRO; OLIVEIRA, 

2010), o que facilitaria esses embates. 

Vejamos a seguir mais outros sentidos-e-significados semelhantes entre os 

três contextos universitários. É comum nos três contextos universitários a função de 

procurar fazer com que o aluno não desista do curso. 

 
Excerto 30 

319. IEDA – A minha visão diante disso. Mas eles também colocam nas 
reuniões que você tem que puxar... 

320. SULENA – O papel do tutor presencial, né? 

321. IEDA – Eles colocam muito isso (10:00). 

322. DENISE – Na UNIVERSIDADE DO ACRE, isso eu me lembro quando 
comecei na tutoria, que a primeira coisa que eles apresentaram pra gente 
foi um slide. 

323. IEDA – Exatamente. 

324. DENISE... Que tem assim uns, umas quarenta folhas [lâminas] do 
papel do tutor. 

325. IEDA – Do tutor presencial e do tutor a distância. Gente, eles ficam 
naquilo assim, porque não tem avaliação, não pode perder o aluno, não 
pode perder aluno, não pode perder aluno. 

 

Nesse excerto, vimos que Ieda é instruída, durante o curso preparatório para 

tutor presencial, a não deixar o aluno desistir do curso. Assim, notamos que a 

Universidade do Acre entende que esse é um papel do tutor presencial. Esses 

sentidos-e-significados estão presentes nas escolhas lexicais de Ieda, quando, no 

turno 319, diz: “eles também colocam nas reuniões que você tem que puxar...”, e 

explica a seguir o que significa o verbo puxar, neste contexto: “Gente, eles ficam 

naquilo assim, porque não tem avaliação, não pode perder o aluno, não pode 

perder aluno, não pode perder aluno”. Assim, fazer com que o aluno não desista 

do curso é um dos sentidos-e-significados presentes no contexto universitário em 

que Ieda atua.  

No excerto a seguir, veremos que Denise, da Universidade de Goiás também 

tem sentidos-e-significados semelhantes. 

 
 
 

Excerto 31 

322. SULENA – Mas acho que a preocupação é a, a evasão.. e aí, olha, o 
tutor presencial é o nosso escape, entendeu? Então, pro índice de evasão 
num, num... (?). 
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Sulena, no excerto 31, também parece revelar que a Universidade de Goiás 

tem o tutor como responsável por não deixar o aluno desistir do curso. Em suas 

escolhas lexicais, revela que o tutor presencial é o nosso escape. 

No contexto da Universidade do Paraná, isso também parece ocorrer, como 

podemos observar no excerto seguinte: 

 
Excerto 32 

333. MARCOS – Eu acho que tem que ter estratégia pra resgatar o aluno 
que está meio, quase com o pé lá fora, mas... 

 

Marcos, no acerto 32, expressa sua opinião a respeito da função de não 

deixar o aluno evadir, quando diz: “eu acho que tem que ter estratégia pra 

resgatar o aluno”. 

Os editais não fazem referência a esse trabalho que os dados revelaram: 

procurar manter o aluno no curso. 

Como vimos no capítulo teórico, a evasão na EaD é, segundo as instituições 

de ensino, o maior problema enfrentado pelos cursos nessa modalidade de 

educação (ABED, 2013a). Vimos também que dentre as razões para o aluno 

abandonar seu curso está na falta de tempo do aluno para se dedicar às atividades 

relacionadas às disciplinas e o fato de ter muitas atribuições relacionadas à sua vida 

profissional, o que dificultaria o seu empenho na EaD. 

Os dados nos revelam que o tutor da Universidade do Acre é pressionado a 

fazer algo para não perder o aluno, e Marcos acha que estratégias devem ser 

criadas para combater o problema da evasão. Os sentidos-e-significados que Sulena 

tem a respeito do assunto é que o tutor é a saída da deter a evasão. Consideramos 

correto afirmar que, diante desse quadro, o problema é de toda a comunidade 

escolar e a busca de solução deve partir de todos os envolvidos, e não somente de 

um ou outro par do contexto universitário. 

Ainda na segunda conversa reflexiva, podemos observar mais sentidos-e-

significados semelhantes, porém, relacionados ao sucesso de interação entre 

tutor e aluno. Vejamos esses sentidos-e-significados presentes em cada um dos 

contextos universitários. 

 
Excerto 33 

463. SILMA – Eu tenho um caso assim, que é o Sr. Jair [risos]. Ele foi mais 
interessante ainda, porque ele nem sabia ligar o computador. Desde a 
primeira vez, era uma pessoa constante, era de segunda a sábado. Então, a 
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gente tinha que sentar no computador do lado dele. Na maioria das vezes, 
ele fazia o trabalhinho dele. Ele escrevia e a gente tinha que digitar.(39:17). 
Então, era muito complicado porque é difícil você digitar sem intervir, porque 
você tá vendo que tem uma bagunça ali... uma bobagem ...e você não vai 
fazer nada. 

464. MARCOS – É complicado. 

465. SILMA – Então, tinha hora que eu ...né? dizia: - Vamos parar, vamos 
sentar em outro lugar, conversar. Lia com ele o texto e tentava tirar dele 
muito mais do que já tinha, né? Explicar o que tava acontecendo, o que tava 
rolando, a bagunça que tava, tentava ajeitar isso, mas tentando fazê-lo 
entender esse tipo de coisa. Hoje, ele já... ele tá mais assim 
...independente. Então ele não precisa de muito dessas coisas. Ele não 
escreve bem ainda. Ele ainda bagunça muito o meio de campo, mas... 

466. SULENA – ...Mas houve um avanço já. 

467. SILMA – Um avanço muito grande. Foi uma das únicas pessoas que 
passou em matemática sem exame... 

 

Silma, da Universidade do Paraná, mostra-nos um momento em que 

considerou um bom trabalho com aluno. Como o aluno não sabe digitar, a tutora se 

predispõe a fazê-lo, mas descobre que o texto do aluno não é bom, não está de 

acordo com o esperado, como podemos notar nas escolhas de Silma no turno 463: 

“Ele escrevia e a gente tinha que digitar [...] é difícil você digitar sem intervir, 

[...] você tá vendo que tem uma bagunça ali”. A seguir, Silma revela as ações para 

ajudar o aluno: “Vamos parar, vamos sentar em outro lugar, conversar. Lia com 

ele o texto e tentava tirar dele muito mais do que já tinha, né?”. Silma considera 

que houve frutos de seu trabalho quando, no turno 467, responde à Sulena se houve 

progresso: “um avanço muito grande. Foi uma das únicas pessoas que passou 

em matemática sem exame...”. Nessas suas escolhas lexicais ficamos sabendo 

que o aluno melhorou. 

Vejamos que esse sucesso de interação entre tutor também acontece na 

Universidade de Goiás. 

 
Excerto 34 

451. DENISE – Eu vou começar, depois você vai, assim dá tempo pra 
você pensar. quando eu comecei na pedagogia (34:48). A primeira atividade 
foi com a turma quatro. A turma quatro, ela é a maior turma. Foi uma 
atividade, foi um filme, uma professora, não lembro o nome da professora, 
mas a disciplina era Educação para as relações étnico-raciais, e a gente 
assistiu ao filme “Escritores da Liberdade”, e foi gostosa a dinâmica. A 
professora deixou um roteiro de trabalho com os alunos... é o conflito da 
função do tutor... porque nesse momento a gente trocou, os alunos 
trouxeram as experiências deles nas escolas, relacionaram com a disciplina, 
porque é diferente do aplicar prova; aplicar prova é chato, porque você tem 
que ficar ali naquele papel incisivo (35:40). Não tem dia legal de aplicar 
prova. É um momento gostoso com o aluno, com a turma, de ouvir, de 
trocar, tranquilo. 
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Vimos no turno 451 que, para Denise, um dia bom como tutora significou 

participar de uma atividade elaborada pela professora da disciplina Educação para 

Relações Étnico-Raciais, do curso em que é tutora, como ficou claro em suas 

escolhas lexicais: “Foi uma atividade, foi um filme, [...] disciplina era Educação 

para as relações étnico-raciais”. A seguir, qualifica essa ação: “e foi gostosa a 

dinâmica”. Em seguida dá uma explanação de como foi a dinâmica e a qualifica 

novamente: “os alunos trouxeram as experiências deles nas escolas, 

relacionaram com a disciplina, porque é diferente do aplicar prova; [...] É um 

momento gostoso com o aluno, com a turma de ouvir, de trocar, tranquilo”. 

Na Universidade do Acre, também há uma experiência em que notamos 

sentidos-e-significados semelhantes. Vejamos: 

 
Excerto 35 

501. IEDA – [...] É mas um caso de satisfação é mais ou menos uma 
situação parecida com a sua [SILMA]. Uma aluna com dificuldade. No 
começo a de acompanhou, dificuldade de digitar. 
[...] 

510. IEDA – Então, eu achei superinteressante ver o desenvolvimento 
dessa aluna e no final assim, ela toda apreensiva, e nós também, porque eu 
achei realmente que ela não fosse conseguir, passar a mão na monografia, 
não fosse conseguir apresentar, não fosse finalizar a digitação do trabalho, 
Acredito que tenha aí havido um auxílio. 
[...] 

517. IEDA – eu tinha já preparado o espírito dela porque ela poderia não 
passar. Porque a orientadora dela falava muita coisa: o trabalho não tá bom, 
mesmo com ajuda. Só que eu não tinha noção do trabalho dos outros 
colegas. Meu momento feliz nem foi o trabalho, foi a apresentação do 
trabalho. Eu vi o tanto que ela era capaz. Expôs bem, com muita segurança. 

 

Ieda já havia revelado, no turno 26 que uma de suas funções era acompanhar 

a elaboração das monografias de curso de especialização em que é tutora. Com 

essa informação, podemos entender que lê monografias e observa o progresso de 

muitos alunos. No excerto 35, mostra sua satisfação em ver um trabalho terminado 

de um aluno que parecia não ser capaz de ir adiante: “Uma aluna com dificuldade. 

No começo a de acompanhou, dificuldade de digitar, [...] eu achei 

superinteressante ver o desenvolvimento dessa aluna [...] Meu momento feliz 

nem foi o trabalho, foi a apresentação do trabalho. Eu vi o tanto que ela era 

capaz. Expôs bem, com muita segurança”. 

Vimos, nos três contextos universitários, que tutores revelaram que suas 

interações com seus alunos, de forma presencial ou virtual, dão bons frutos. Esses 

sentidos-e-significados nos remetem às críticas que Valente faz à EaD. Mesmo com 
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um grupo de professores que compõem a polidocência (MILL; OLIVEIRA, 2010), 

com videoaulas, materiais para leitura e uma gama de novos recursos tecnológicos 

para a interação professor/aluno (BRASIL, 2014), Valente (2011) afirma que a 

interação em EaD praticamente inexiste, uma vez que os alunos ficam expostos a 

um grande número de informação, sem, no entanto, interagir com seu professor. Eis 

aqui, nos três últimos excertos, um exemplo de que esse quadro pode mudar, se as 

universidades considerarem o tutor presencial um mediador no momento de 

interação. 

Esses foram os sentidos-e-significados comuns entre os três contextos 

universitários, na segunda conversa reflexiva. Vejamos, a seguir, QUE os sentidos-

e-significados são próprios de cada contexto universitário. 

 

3.2.2 Sentidos-e-significados diferentes 

 

Da segunda conversa reflexiva, destacamos somente um excerto em que os 

sentidos-e-significados nos pareceram próprios de apenas um contexto universitário. 

Vejamos: 

 
Excerto 36 

376. MARCOS – Inclusive a UNIVERSIDADE DO PARANÁ. É... Então, se 
definiu um pouco isso. Pera aí... aliás... o tutor deve trabalhar o conteúdo ou 
não? Claro que não. Eu sou formado em Letras. Quando tava pra chegar a 
disciplina de Matemática, eu fiquei em desespero. É... Matemática 
Financeira, se eu não me engano, enfim, porque eu não tenho habilidade 
pra tratar disso, e aí foi quando a gente combinou de um colega do grupo se 
reunir aí às quartas-feiras. Aquela reunião em grupo que a gente fazia. E 
com o tempo se viu que esse papel do tutor tá mais pra facilitar e não, 
assim, tratar de conceitos. Estratégias de ensino, por exemplo, é possível, 
estratégias de estudo. Maneiras de facilitar, mesmo. Espera aí, você pode 
fazer assim. Nesse sentido, a gente consegue definir os papéis. Porque a 
gente percebia uma cobrança: espera aí, o cara não vai me ajudar? 
Justamente por causa daquilo: o aluno vem da cultura presencial, então ele 
espera que, aqui, a figura nossa de tutor seja de professor. E não é. 

 

No excerto 36, observamos os sentidos-e-significados que Marcos tem 

referente ao envolvimento do tutor, com o conteúdo de disciplina a qual ele diz não 

ter habilidade para tratar. Suas escolhas lexicais mostram-no que o tutor não se 

sente apto para tratar de Matemática Financeira, uma vez que o tutor é formado em 

Letras: “...o tutor deve trabalhar o conteúdo ou não? [...] Eu sou formado em 

Letras. Quando tava pra chegar a disciplina de Matemática, eu fiquei em 

desespero. É... Matemática Financeira [...] eu não tenho habilidade pra tratar 
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disso”. A seguir, Marcos diz que, como tutor, é possível criar estratégias para o 

estudo de tal disciplina, o que considera ser este um papel do tutor: “Estratégias de 

ensino, por exemplo, é possível, estratégias de estudo. [...] Nesse sentido, a 

gente consegue definir os papéis”. 

Marcos ainda considera que o aluno que traz consigo o hábito da educação 

tradicional de procurar o professor para ajudá-lo com suas dúvidas específicas da 

disciplina não deveria fazê-lo com o tutor presencial, uma vez que esse não é 

professor da disciplina. Suas escolhas lexicais revelam esses sentidos-e-

significados: “o aluno vem da cultura presencial, então ele espera que, aqui, a 

figura nossa de tutor seja de professor. E não é”. 

Perguntamo-nos: mas, afinal, tutor é professor ou não é? E no caso de 

Marcos, que tem formação em Letras, mas é tutor de uma disciplina das ciências 

exatas. Como pode ele resolver essa questão que permeia toda a educação a 

distância.  

Sobre essas questões, retornamos a Mattar (2012), cuja opinião é de que 

tutor é professor e que o próprio termo “tutor” é impróprio para esse profissional da 

educação. Para Mattar (2012), o termo tutor é próprio da esfera jurídica e não condiz 

com o profissional que trabalha como mediador pedagógico no processo de ensino-

aprendizagem. Mattar (2012) mostra-nos uma visão de tutor que trabalha como um 

docente, que necessita ter um domínio tanto tecnológico quanto didático, de 

conteúdo. 

Essas considerações de Mattar (2012) a respeito do tutor poderiam estar de 

acordo com as funções de Marcos, se esse fosse tutor de disciplinas condizente 

com sua formação: do contrário, não vemos como o tutor pode ser um docente. 

Mais uma vez, recorremos às ideias de Mill, Ribeiro e Oliveira (2010), para 

quem a EaD é formada por um grupos de profissionais – a polidocência – e, como 

tal, esse grupo poderia dividir seus papéis, inclusive aquele profissional a quem o 

aluno deve pedir ajuda quando tem dúvidas. 

Bonk e Dennen (2003), assim como Mattar (2012), também entendem que um 

tutor deve ter um papel pedagógico, ou seja, funcionar como um provocador, 

fazendo perguntas para estimular a construção do conhecimento do aluno, procurar 

projetar uma variedade de atividades de instrução, suscitar a reflexão, tecer ou 

resumir as discussões, entre outras. Porém, se o tutor não se sente apto para fazer 
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esse papel pedagógico em uma disciplina fora de sua formação, parte do trabalho 

pedagógico do tutor, a nosso ver, fica comprometido. 

Finalizamos aqui a análise da segunda conversa reflexiva. Iniciemos, a seguir, 

a análise da terceira. 

 

3.3 TERCEIRA CONVERSA REFLEXIVA 

 

Na terceira conversa reflexiva, realizada em 02.09.2012, propusemos para 

discussão 4 questões: (1) perguntamos aos tutores participantes de pesquisa qual 

seria do trabalho ideal de um tutor, (2) quais tarefas eles consideravam operacionais 

e quais exigiriam sua formação de professor, (3) quais os assuntos recorrentes na 

interação com o aluno e, por fim, (4) se os alunos os procuravam presencialmente 

ou virtualmente para tratar de assuntos relacionados com o conteúdo e, se 

procuram, como os tutores interagem para desenvolver o processo de aprendizagem 

do aluno. 

Muitos dos sentidos-e-significados presentes nessa terceira conversa 

reflexiva já haviam sido debatidos, de uma forma de outra nas análises da primeira e 

segunda conversas reflexivas. Assim, procuramos destacar, nas análises a seguir, 

aqueles que nos pareceram novos. Vejamos os sentidos-e-significados semelhantes 

entres os contextos universitários. 

 

3.3.1 Sentidos-e-significados semelhantes  

 

Sentidos-e-significados comuns em dois dos contextos universitários são a 

formação de grupos de estudos para sanarem dúvidas de conteúdo. Vejamos 

como isso ocorre com tutores da Universidade do Paraná: 

 
Excerto 37 

688. SILMA – o que acontece é o seguinte: a minha turma já tá no quinto 
período, quarto semestre. De início, eles me procuravam quase que 
diariamente, principalmente um pequeno grupo pra interferências, pra 
considerações assim. Então o que nós tínhamos? Nós tínhamos alguns dias 
da semana em que sentávamos e estudávamos juntos. Como são 
disciplinas novas pra todos, então nós estudávamos. Eu participava dos 
estudos deles pra tentar...  

689. SULENA – contribuir com eles. 

690. SILMA – sanar algumas dúvidas, também. O que acontece é que eu 
percebi que isso foi deixando de acontecer de acordo com a maturidade no 
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curso. Eles foram se tornando independentes, autônomos e não sentindo a 
necessidade de vir ao polo com tanta frequência  

 

No turno 688, notamos que Sulena atendia seus alunos presencialmente em 

pequenos grupos, formando, assim, um grupo de estudo, como podemos observar 

em sua narração: “eles me procuravam quase que diariamente, principalmente 

um pequeno grupo pras interferências, pra considerações assim. Então o que 

nós tínhamos? Nós tínhamos alguns dias da semana em que sentávamos e 

estudávamos juntos”. A seguir procura informar, ainda no turno 688 de seu papel 

neste grupo: “Eu participava dos estudos deles pra tentar...”. E Sulena toma o 

turno (689) procurando completar a informação: “contribuir com eles”. E ficamos 

sabendo que essa contribuição de Sulena (turno 690) também significa sanar 

algumas dúvidas. Sulena nos informa, então, que estes grupos de estudos deixaram 

de acontecer e explica as causas desse fato: “isso foi deixando de acontecer [...]. 

Eles foram se tornando independentes, autônomos e não sentindo a 

necessidade de vir ao polo com tanta frequência”. 

A formação de grupos de estudos parece ser também uma ação de tutores da 

Universidade de Goiás: 

 
 

Excerto 38 

706. SULENA – ... uma aluna, logo no início...ela é da turma de 2010...e 
ela ficou de recuperação de mês de janeiro, né...quem tava de plantão era 
eu e aluna pediu pra eu dar algumas explicações. Eu me me manifeste, 
ajudei, me propus a ajudar ...né...mas naquele encontro eu sugeri que como 
tinham vários alunos na mesma condição, que organizasse o grupo e me 
dispus mesmo a vir ajudar. 

707. TP – então é algo possível, se quisesse, né! 

708. SULENA – é possível, mas informalmente, né... assim, não ter um 
apoio, um suporte, não. Eu faria o estudo sozinha e eu orientaria por minha 
conta. 

 

Vimos que, no excerto 38, Sulena considera que a formação de grupos é uma 

boa estratégia, já que as dúvidas de um aluno podem ser as de outros também. Isso 

se evidencia em suas escolhas lexicais, no turno 760: “uma aluna, logo no início 

[...] pediu pra eu dar algumas explicações. Eu me manifestei, ajudei, me propus 

a ajudar... né... mas naquele encontro eu sugeri que como tinham vários 

alunos na mesma condição, que organizasse o grupo e me dispus mesmo a vir 

ajudar”. Sulena julga a formação de grupos de alunos para ajudá-los algo possível, 

uma vez que, como informado em turnos anteriores, os tutores da universidade de 
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Goiás não trabalham com conteúdo, mas Sulena diz que praticaria essa ação com 

informalidade, ou seja, fora das prescrições de funções que seu contexto 

universitário lhe exige, como podemos notar no turno 708: “é possível, mas 

informalmente, né [...] Eu faria o estudo sozinha e eu orientaria por minha 

conta”. 

As estratégias de Silma estão de acordo com o edital da Universidade do 

Paraná, que orientam para que o tutor presencial tenha interação com o aluno e crie 

ambientes que favoreçam seu processo de aprendizagem. Já a mesma estratégia 

proposta por Sulena não está de acordo com a edital do contexto universitário para o 

qual presta serviço, ou seja, a tutora, se o fizesse, seria de iniciativa própria. 

Que é necessária a interação para o processo de ensino-aprendizagem 

(VALENTE, 2011) e que o tutor poderia um mediador do processo, já o dissemos. 

Os sentidos-e-significados de formação de grupos de estudos, presentes nos 

excertos acima, não esclarecem explicitamente o modo de interagir com os alunos 

de modo a propiciar o desenvolvimento de suas ações.  

O que notamos nos dados são informações genéricas, como tirar dúvidas, dar 

explicações. Valente (2011) propõe a abordagem do estar junto virtual e seus 

ciclos de ações para o desenvolvimento de aprendizagem do aluno. 

Acrescentamos então que o tutor presencial, com grupos de estudos que são 

possíveis, como vimos acima, um estar junto presencial, quando os alunos 

sentirem a necessidade de estar presencialmente no polo de apoio, em companhia 

do tutor presencial.  

Lembramos aqui que o aluno de EaD, como define a UAB (BRASIL, 2014), 

não tem a obrigação de estar no polo, ou seja, é um aluno que estuda virtualmente. 

Porém, se deseja formar grupos de estudos para estudar presencialmente no polo, o 

tutor, a nosso ver, pode interagir contribuindo no processo de aprendizagem desse 

grupo de alunos. 

 Estes foram os sentido-dos-significados comuns entre dois contextos 

universitários na terceira conversa reflexiva. Vejamos, a seguir, quais são próprios 

de cada contexto. 

 

 

 

3.3.2 Sentidos-e-significados diferentes 
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Notamos que, ao diferenciarem suas funções operacionais e aquelas que 

exigem o trabalho docente, os tutores acabaram retornando em muitas funções que 

já abordamos, aqui, mas no seu contato diário com os alunos, o que notamos de 

inédito foram sentidos-e-significados relacionados às funções operacionais. 

Vejamos: 

 
Excerto 39 

597. SULENA – Eu acho que em nenhum aspecto aproveita-se a questão 
da docência. 

598. TP – Dá três exemplos pra gente. 

599. SULENA – Aplicação de prova, fazer relatório (há um padrão. Você 
só vai anotando quem veio,quem não veio). 

 

Podemos inferir que Sulena, no turno 597, considera todas as suas funções 

operacionais. A inferência é possível quando Sulena dá sua opinião referente às 

suas funções: em nenhum aspecto aproveita-se a questão da docência. No turno 

598, TP pede alguns exemplos, e então, Sulena revela, no turno 599, que aplicação 

de prova e fazer relatório são exemplos dessas funções operatórias. Vejamos um 

exemplo de funções operatórias em outro contexto universitário. 

 
Excerto 40 

637. TP – Eu diria assim: o que é puramente operacional na 
UNIVERSIDADE DO PARANÁ é o preenchimento da planilha de notas...  

 

Nesse excerto, TP qualifica o preenchimento de planilhas com notas uma 

função operacional. Quando usa o advérbio puramente, entendemos que TP não 

considera essa função, em nada, um trabalho docente. 

Como discutido em análise anterior, sabemos que no contexto universitário de 

TP, segundo seus sentidos-e-significados, há funções que exigem sua formação 

docente e agora sabemos que no contexto universitário de Sulena, ou seja, na 

universidade do Goiás, segundo os sentidos-e-significados da tutora, não há funções 

que exigem dela a sua formação docente.  

Levando em consideração o conceito de mediação (VYGOTSKY, 1932/1984), 

podemos entender que o aluno pode contar com o tutor presencial, como mediador, 

na busca do conhecimento científico. O tutor, que tem uma formação docente, pode 

estimular, provocar, orientar o aluno na construção de conhecimento, seja por meio 

da linguagem falada ou da linguagem escrita. Isto pode acontecer de modo 
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presencial ou por meio de fóruns e outros meios virtuais de comunicação. Notamos, 

assim, que a Universidade de Goiás, na prática, não considera o tutor como um 

mediador. 

Além desta questão, há a situação trabalhista legal quanto ao tratamento que 

é dispensado ao tutor. Retornemos novamente à Scottini (2012) quando a autora 

discorre sobre as consequências de não reconhecer o tutor como um profissional 

docente. Como esclarece a autora, os direitos trabalhistas do tutor e do professor 

são diferentes, já que o professor tem direitos trabalhistas específicos. Como 

notamos em todos os editais, que é uma interpretação legal, o tutor é contratado 

como bolsista e recebe pelo seu trabalho um valor muito aquém do esperado. 

Percebemos assim, que, por um lado, temos a legislação, que exige do tutor 

ensino superior, e regulamenta seu contrato como bolsista. Por outro lado, nossos 

dados revelem que, segundo os sentidos-e-significados atribuídos por tutores, o 

caráter de suas funções são de um trabalho ora pedagógico, ora somente 

operacional. Consideramos que todo esse quadro precisa ser repensado, a fim de 

valorizar o tutor como um profissional docente, seja contratando como professor, 

como mediador entre o aluno e o conhecimento cientifico que este busca em seu 

contexto universitário. 

Como afirma Scottini (2012), o aluno deve ser desafiado em fazer pesquisas 

para que possa compreender o conteúdo e assim participar da disciplina, e esta 

deve ser uma função do tutor presencial, já que este tem formação para tanto. 

Acrescentamos ainda que dispensar o tutor de dessas funções é contrariar os 

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (Brasil, 2007b) já 

que esses prescrevem o tutor presencial como aquele que auxilia o aluno em 

pesquisas. 

Chegamos, assim, ao fim da análise da terceira conversa reflexiva. A seguir, 

fazemos a análise da última conversa reflexiva. 

 

3.4 QUARTA CONVERSA REFLEXIVA 

 

Na quarta e última conversa reflexiva, realizada em 23.11.2012, propusemos 

para discussão mais algumas questões. Perguntamos aos participantes se, na 

abertura de cada disciplina, eles procuravam saber da bibliografia, dos assuntos ou 

conteúdo a serem tratados. 
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Perguntamos também se leem o material destinado ao aluno (apostilas, 

artigos, livros). Caso a resposta fosse afirmativa, se houve discussões entre os 

participantes de pesquisa e seus alunos sobre essas leituras? Pedimos também que 

dessem exemplos dessas discussões. Não identificados sentidos-e-significados 

diferentes, próprios de cada contexto. Assim, analisaremos aqueles que são 

semelhantes, conforme a seguir: 

 

3.4.1 Sentidos-e-significados semelhantes  

 

Observamos que, nos três contextos universitários, os tutores leem o 

conteúdo. Vejamos como fazem, com qual frequência e se há discussão entre eles e 

seus alunos. 

 
Excerto 41 

817. MARCOS – (05:42) Não, eu estava falando que... eu ia dizer que 
algumas tarefas demandam essa leitura. Para entrar no fórum, como você 
diz, é bom dar uma lida para ver uma questão, para problematizar a 
discussão, se for o caso. É que tem professor que orienta para entrar nos 
fóruns e outros não. Então, nesse caso, é necessário ter uma leitura prévia, 
então, quer dizer, é pontual, não é o volume de leitura que todos os alunos 
têm, até porque, imagina, ler de três disciplinas, todo o conteúdo, é 
impossível, né? no nosso caso da Universidade do Paraná. 

 

Podemos observar que Marcos, da Universidade do Paraná, faz leituras, mas 

só quando as atividades exigem que conheça o conteúdo, como participar de fóruns. 

Isso fica claro nas seguintes escolhas lexicais do excerto 41: “algumas tarefas 

demandam essa leitura. Para entrar no fórum, como você diz, é bom dar uma 

lida pra ver uma questão, pra problematizar a discussão, se for o caso. É que 

tem professor que orienta para entrar nos fóruns e outros não. Então, nesse 

caso, é necessário ter uma leitura prévia”. Justifica ainda o motivo de não fazer a 

leitura de todo o conteúdo, de todas as disciplinas: “ler de três disciplinas, todo o 

conteúdo, é impossível, né? no nosso caso da Universidade do Paraná”. 

Vejamos essa situação no contexto da Universidade de Goiás: 

 
Excerto 41 

801. DENISE – Eu ia falar justamente isso, que, no início, eu me 
preocupava em ler, mas depois você não vê sentido, porque, no nosso 
caso, você acompanha três turmas, você se desdobra sem necessidade, 
mas tem casos, tem algumas disciplinas que a gente precisa ficar um pouco 
mais atento porque a gente já sabe que os alunos vão ter dificuldade. Mas a 
gente tem que se situar, como o MARCOS disse. Tem que saber o que está 
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acontecendo, que atividade está acontecendo, entrar nos fóruns. A gente 
tem o costume de entrar nos fóruns, mesmo que a gente não participe. A 
gente não participa. Não tem o link pra responder, mas a gente acompanha 
pra saber como os alunos estão e tal... Isso a gente faz. 

 

Como já observamos em análises de conversas reflexivas anteriores, os 

tutores da Universidade de Goiás informam que não tem um trabalho que exija sua 

formação docente, e essa é a justificativa de Denise, no turno 801, para ter parado 

de ler. 

A tutora informa que já leu, mas que isso não faz mais sentido. Essas 

informações ficam claras em suas seguintes escolhas lexicais: “no início, eu me 

preocupava em ler, mas depois você não vê sentido, porque, no nosso caso, 

você acompanha três turmas, você se desdobra sem necessidade”. 

Acreditamos que a falta de necessidade de ler vem da não participação da tutora 

nas atividades dos alunos como discussão em fóruns: “A gente tem o costume de 

entrar nos fóruns, mesmo que a gente não participe. A gente não participa”. 

De maneira semelhante, Ieda, da Universidade do Acre fez leituras do 

conteúdo e já não o faz mais, mas suas razões são outras. Vejamos: 

 
Excerto 42 

852. IEDA – Então, é assim, no primeiro ano, eu li, li, em conjunto com os 
alunos. A cada semana tinha uma quantidade de páginas pra ler. 

853. TP – Você acabou se formando.. você se formou... 

854. IEDA – Eu fiz a leitura junto com eles, eu me interessei por fazer. Na 
segunda e terceira turma agora, já não. 

855. DENISE – É o mesmo material. 

856. IEDA – É o mesmo material (11:04). 
 

Ieda fez leitura, quando foi tutora da primeira turma de seu curso, como 

podemos observar no turno 852: “no primeiro ano, eu li, li, em conjunto com os 

alunos”. E continuou a fazer leituras, mas, depois da terceira turma, já não o fez 

mais: “Eu fiz a leitura junto com eles, eu me interessei por fazer”. A tutora 

justifica o fato de não ler mais afirmando que o material é sempre o mesmo: “É o 

mesmo material”. 

Notemos que, nos três contextos, não há regularidade de leitura de conteúdo, 

nem há constante envolvimento do tutor em discussões de conteúdo com seus 

alunos. Uma vez que um desses contextos não exige o trabalho docente de tutores, 

não há mesmo, como disse Denise, no turno 801, necessidade de ler o conteúdo. 

Esse é mais um exemplo de situação em que consideramos que a Universidade de 
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Goiás não atua na interação tão necessária, como frisou Valente (2011), ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

Terminamos a análise dos dados e, a seguir, veremos a quais conclusões 

chegamos com essa análise. 

 

3.5 CONCLUSÃO DA ANÁLISE  

 

Para que possamos dizer das conclusões a que chegamos com a análise de 

dados, consideramos necessário lembrar, mais uma vez, o nosso objetivo: 

investigar as funções do tutor presencial no processo de ensino-aprendizagem 

do aluno Educação a Distância, e nossa pergunta de pesquisa: Que sentidos-e-

significados são partilhados entre tutores presenciais, sobre suas funções, em 

conversas reflexivas? 

Vimos que as quatro conversas reflexivas ofereceram os mais variados 

sentidos-e-significados referentes às funções dos tutores presenciais. Vimos que 

alguns sentidos-e-significados são comuns entre os três contextos universitários e 

que alguns são próprios de um só contexto. 

Essas diferenças entre funções nos levaram a observar que o papel do tutor 

presencial, diferente da função do professor do ensino presencial, não está claro, 

nem para os contextos universitários, nem para o aluno de EaD, nem para o próprio 

tutor. 

A princípio, nosso desejo era de transformação, na perspectiva da PCCol, 

como entendida por Magalhães (2009; 2004), e isso não foi possível, porém 

consideramos que nossa contribuição se deve a algo que permeou todas as nossas 

conversas reflexivas: o partilhar. Observamos que tutores de três contextos 

universitários não conheciam as funções uns dos outros, e que por meio de nossas 

conversas reflexivas pudemos saber mais sobre as funções de tutores. Vimos que 

alguns de nós tutores presenciais têm funções docentes e que outros têm funções 

operacionais, longe de suas formações. 

Notamos que o partilhar é uma ação importante dentre contextos escolares 

para que tomemos conhecimentos de quais são as nossas identidades como 

profissionais e, então, podermos pensar em transformação. 

Apesar de, a princípio, as conversas parecerem um jogo de pergunta do 

pesquisador e respostas dos participantes de pesquisa, observamos que a reflexão 
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sobre cada função mostrou que aquilo que não conhecíamos do trabalho do outro, 

por meio das conversas, de perguntas de esclarecimento, de dúvidas, de embates, 

foi se elucidando até que, no final da conversa, se não tomamos conhecimento de 

todas as funções, de todos os tutores, acreditamos que refletimos sobre boa parte 

delas, daí a importância do partilhar. 

Finalizamos aqui a análise de nossos dados. A seguir, fazemos algumas 

discussões nas considerações finais. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa pesquisa mostrou que são diversos os pesquisadores preocupados 

com a EaD e, especificamente, com a tutoria presencial. Assim, pensamos que os 

resultados obtidos com nossa pesquisa possam colaborar com outros pesquisadores 

que estejam preocupados com questões relacionadas à EaD. 

As discussões entre nós tutores sobre o que somos e como podemos ser 

melhores são hoje mais abrangentes. Hoje, analisamos em conjunto nossas 

condições de trabalho e o futuro de nosso polo. 

Na ciranda de mudanças de cursos, observamos que alguns tutores deixaram 

suas universidades e vão prestar serviços em outras, procurando melhores 

condições de trabalho: é o caso de Denise e Ieda, que hoje são tutoras do novo 

curso da Universidade do Paraná. Marcos também preferiu fazer mudança e hoje 

atua na Universidade do Acre. Se essas atitudes são consequências de nossas 

conversas reflexivas, não é possível afirmar, mas o fato é que atualmente faltam 

tutores para trabalhar naqueles contextos universitários que, além de não os 

considerarem como professores, ainda os fazem trabalhar o dia inteiro de um 

domingo, sem qualquer remuneração extra. 

Consideramos que todo e qualquer edital deva ser mais explícito ao contratar 

um tutor presencial, e afirmamos isso não só com base em nossos dados, mas nas 

nossas observações diárias. Quando da entrada de um novo tutor, perguntamos se 

ele tem consciência das condições de trabalho e, quando ele é informado disso, 

geralmente leva um susto. Poucos ficam. 

Nossos dados também não tratam da questão salarial, o que nos impediu se 

discutir esse assunto de forma pontual. A remuneração de setecentos e sessenta e 

cinco reais mensais é quase uma ofensa e só colabora para que o sistema UAB não 

tenha o devido sucesso. Como podemos querer educação de qualidade se a UAB 

repete os mesmos erros que a educação pública, de modo geral, vem cometendo. 

Não há, nem pode haver bom trabalho com remuneração aquém do desejável. 

 Não tratamos com consistência neste trabalho do maior problema da EaD: a 

evasão, mas esperamos que outras pesquisas possam trazer contribuições para 

esse grave problema. 

Temos a consciência de que é dever dos tutores presenciais, como o de 

outros profissionais, organizarem-se como classe de trabalhadora e colocarem em 
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discussão todo e qualquer problema, uma vez que só o trabalhador, no efetivo 

exercício de suas funções, pode mensurar cada ação que pratica e, dessa forma, 

avaliar suas funções. 

Por outro lado, acreditamos que o Ministério da Educação pode e deve ter um 

olhar mais atento à situação em que se encontra o tutor presencial e mudá-la, seja 

nas especificações de suas funções, seja nas questões salariais, seja no vínculo que 

esse profissional deve ter com as instituições para as quais presta serviço. 

 Também esperamos que futuras pesquisas, ao adorarem a abordagem 

metodológica Pesquisa Crítica de Colaboração, cheguem às transformações que, 

nesta pesquisa, os dados não mostram. Porém, a nossa intuição de investigação 

mostra-nos que em algum momento está havendo mudanças na postura dos tutores 

presenciais de nosso polo. Notamos que hoje são mais críticos em relação às 

instituições para as quais trabalham, em relação ao polo e em relação aos seus 

objetivos como tutores presenciais. 
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ANEXOS 

 

1º Conversa Reflexiva – 04/06/2012 

Sumário 

Roteiro de questões........................................................................         
Participantes de pesquisa...............................................................           
1ª Conversa.....................................................................................       
2ª Conversa.....................................................................................       
3ª Conversa.....................................................................................       
4ª Conversa.....................................................................................       
 
 

Roteiro das questões 

1ª conversa – 04.06.2012 

1) Fale-nos sobre as tarefas diárias realizadas por você aqui no polo.  

2) Descreva um dia típico de trabalho no polo.  

 

2º conversa – 31.08.2012 

3) Descreva um dia que você acha que não foi bem, em termos do seu desempenho 

com os alunos. Explique por que não foi bom. 

4) Descreva um dia que foi bom e explique as razões. 

 

3ª conversa  02.08.2012 

5) Como seria o trabalho ideal de um tutor no polo. Dê a justificativa.  

6) Quais dessas tarefas você considera meramente técnicas ou operacionais? 

7) Quais delas exigiriam a sua formação como professor? Por quê? Dê exemplos. 

8) Quais os assuntos ou questões mais recorrentes na sua interação com o aluno? 

9) Seus alunos te procuram virtualmente ou presencialmente para tratar de assuntos 

relacionados ao conteúdo das disciplinas vigentes no curso? Se sim, como você 

interage com o aluno para que ele se desenvolva no processo de aprendizagem?  

 

4ª conversa reflexiva 

10) Na abertura de cada disciplina, você procura saber dos assuntos ou conteúdos a 

serem tratados nela, da bibliografia? Você lê o material destinado ao aluno 
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(apostilas, artigos, livros)? Se sim, há discussões entre você e seus alunos sobre 

essas leituras? Se sim, exemplifique. 

 

 

Sujeitos de Pesquisa 

Os nomes dos sujeitos de pesquisa e das instituições às quais prestam serviço 

serão trocados por nomes fictícios na próxima mostra destes dados. São Eles 

Eu (TP) – tutor pesquisador 

SILMA – tutora presencial da UNIVERSIDADE DO PARANÁ  

MARCOS – tutor presencial da UNIVERSIDADE DO PARANÁ      

SULENA – tutora presencial da UNIVERSIDADE DE GOIÁS  

DENISE – tutora presencial da UNIVERSIDADE DE GOIÁS 

IEDA – tutora presencial da UNIVERSIDADE DO ACRE 

JUSSARA – tutora presencial  UNIVERSIDADE DE GOIÁS  

.................................. 

Universidades 

UNIVERSIDADE DE GOIÁS  

UNIVERSIDADE DO PARANÁ  

UNIVERSIDADE DO ACRE  
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1ª CONVERSA REFLEXIVA 04.06.2012 

 Obs.: Os números entre parênteses correspondem ao tempo que constam nas 

gravações. 

 

1ª questão -  Quais são as tarefas diárias que você realiza? 

 

1. SILMA- (0,50): Já pode? tá. Entrar na plataforma, em primeiro lugar, checar se tem 

algum recado, ou alguma questão por parte dos alunos, dos, professores, do 

coordenado, da coordenação dos tutores e o tutor a distância. Em sequência, fazer 

leituras, né, dos textos, puxar as atividades que estão na plataforma, se já houver, 

ne, corrigi-las, postar notas na plataforma. Esta é a atividade diária. 

2. SULENA– Qual a Universidade, SILMA? 

3. TP – SILMA da UNIVERSIDADE DO PARANÁ então diz das tarefas da 

UNIVERSIDADE DO PARANÁ. Você é tutora da? 

4. SILMA- – da UNIVERSIDADE DO PARANÁ, eh, da 4ª turma. 

5. TP-  Acho que é legal o MARCOS falar agora e eu falo em seguida, para ir 

completando 

6. SULENA– Não é bom ir se apresentando? 

7. TP – Eu estou falando aqui, eu estou tomando o cuidado de de ir falando o nome da 

pessoa... 

8. MARCOS - Só complementando, que a gente tem um canal novo, que é o canal da 

tutoria, onde a gente... todo mundo se mantém atualizado das iniciativas do curso, 

calendário, questões relativas, relacionadas à bolsa. É um canal que eu acho que 

facilitou bastante porque se você não conhece …(02´16) você tem outras 

possibilidades, tem outros canais, que você pode chegar...fazer a informação 

chegar, A questão chegar. 

9. SULENA  É o mesmo canal pra virtual e presencial? 

10. MARCOS – Isso. Na plataforma Moodle tem essa... 

11. DENISE – Essa vantagem. 

12. MARCOS - ...esse espaço de trocas de ideias entre o coordenador do curso e os 

colegas tutores e...quem ta lá na linha de frente pra fazer esse diálogo entre a gente 

que ta aqui no polo e as questões burocráticas ou relacionadas inclusive a aluno, 

notas, etc...mas... o que a SILMA disse, complementando, a gente vê se naquela 

semana já há   atividades encerradas, a gente corrige, né, e tem que dar esse 
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retorno pro aluno e também o que a gente acaba fazendo sempre, avisar se tem 

uma videoconferência.. 

13. TP – Isso... 

14. MARCOS- ...recados, ou até se tem alguma atividade por vencer. Ó, vamos nos 

atentar aos prazos.. a gente fica monitorando esse percurso do aluno. 

15. SILMA- e frisar do que você falou... o feedback... 

16. TP- Eu só vou acrescentar...não sei...acho que comi bola... Eu só vou acrescentar 

que quando o aluno vem presencialmente no polo, então a gente procura atender 

todas. 

17. SILMA- Também...perfeito... 

18. TP – Hoje me procuraram pra saber da greve, por exemplo, mas já me procuraram 

pra...eu vou falar depois...me procuraram pra saber de...como fazer aquele trabalho? 

Como gravar, como apresentar. Então o “como” tem sido uma... um motivo de 

procura presencialmente.  

19. SILMA – Inclusive fazer leitura de trabalhos que eles realizaram. Eles vêem às vezes 

pessoalmente pra gente ler, pra verificar se tá bom, se não tá.  

20. SULENA- O que precisa complementar. 

21. SILMA – Isso. 

22. SULENA– Dar ideias pra eles, nesse sentido 

23. TP– Quem vai agora? Quem quer falar. (04:28)  

24. IEDA: Eu falo! 

25. TP: IEDA que é da  

26. IEDA: Da Universidade do Acre! Então, eh, de tudo o que vocês disseram, a única 

exceção que na UNIVERSIDADE DO ACRE eles decidiram que os tutores 

presenciais não corrigem atividades, né... então nós fazemos tudo o que vocês 

fazem na UNIVERSIDADE DO PARANÁ, mas nós não corrigimos atividades. Não 

sabemos exatamente qual o motivo mas provavelmente é pela preocupação de que 

nós estamos mais próximos dos alunos e eventualmente pode ser que haja aí uma 

preocupação deles essa correção, de ela não ser tão imparcial...mas não foi 

informado nada. No início disseram que nós dividiríamos com o tutor a distância, 

mas logo em seguida nós já não fizemos nenhuma correção aí já vieram com a 

informação de que não, nós não corrigiríamos. Nós fazemos todo o 

acompanhamento do aluno. A princípio seria só o administrativo, mas agora a gente 
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vê que é tudo o que vocês fazem, pedagógico inclusive, como agora em que eu 

estava auxiliando o aluno a escolha do tema da monografia dele... 

27. TP – E a gente atrapalhou... 

28. TODOS – (risadas) 

29. IEDA – Não, eu consegui continuar, fique tranquilo! 

30. SULENA– A UNIVERSIDADE DE GOIÁS, ela tem uma característica muito diferente 

da UNIVERSIDADE DO PARANÁ, primeiro que cada tutor aqui não cuida de uma 

(06:06) de uma turma só. 

31. TP – Não? 

32. SULENA - De uma turma só 

33. TP – Não cuida de uma turma. 

34. DENISE - Nós compartilhamos todas as turmas. 

35. SULENA– Todas as turmas. 

36. DENISE – a única coisa que a gente não compartilha é o estágio, que é centralizado 

num único tutor. No caso é a SULENA (6:20) 

37. SULENA– Então fala você da rotina do estágio(corrige)... do tutor presencial. 

38. DENISE – É diferente a rotina do estágio... a gente também faz acompanhamento 

no ambiente virtual todos os dias de todas as turmas, de todas as disciplinas em 

curso. Tem uma média de seis disciplinas acontecendo, duas por turma. Então a 

gente acompanha. Frequência, a gente tem cuidado com a frequência, então o aluno 

não ta acessando (a plataforma) a quatro ou cinco dias, a gente liga pro aluno, a 

gente percebe que liga mais que as outras universidades. (06:49) (A gente) tem 

essa preocupação. É olhar recado de tutor virtual, professor. O tutor virtual cobra 

isso. Por exemplo: hoje teve um aluno que parece que fez cópias da Internet e aí o 

tutor virtual ligou pra gente, deixou mensagem pra gente entrar em contato com o 

aluno, conversar sobre isso... E o gmail. Eu não sei se vocês usam com o aluno?        

A gente usa bastante o contato pelo gmail com os alunos... 

39. TP – A gente usa, não é MARCOS? 

40. MARCOS – É. 

41. SULENA– O grupo né 

42. DENISE – Porque tem um e-mail interno, no ambiente, mas como polo, a gente se 

comunica pelo gmail  

43. SULENA– isso. Mas é a rotina da semana 

44. DENISE – É a rotina da semana. A gente tem a de final de semana. (07:31) 
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45. TP – eu acho que era legal falar do final de semana, nós não falamos, né?  

46. SULENA– Do final de semana... 

47. TP – das avaliações. 

48. SULENA- Na verdade o que pega é a aplicação de provas no final de semana... 

49. TP – é um dia especial pras todas universidades, não é? 

50. DENISE – E a UNIVERSIDADE DE GOIÁS, ela tem o especial de ser aos domingos 

das 9 às 6 da tarde  

51. SULENA– das 8 e meia... 

52. DENISE – das 8 e meia ás 6 da tarde. 

53. TP – é o que eu chamo de dia punk, domingo punk (risadas)  

54. DENISE – De fato, é o grande encontro dos alunos  

55. TP – Nós não. Na UNIVERSIDADE DO PARANÁ, a gente vem aos sábados, aplica 

a prova. O tutor aplica pra turma dele. Acabaram as provas, ele vai embora. 

56. DENISE- Então, o nosso ele até quer ir embora, mas ele tem que ficar pra esperar a 

próxima (prova). Se a prova dele começou as nove e terminou nove e meia ele tem 

esperar ás 11h a próxima prova e até às 6, porque é das 9 as 11, das 11 à 1(da 

tarde), das 14 às 16 e das 16 às 18, e ele tem que esperar o horário de início de 

cada prova.  

57. IEDA – São muitas disciplinas, no meu caso como nós temos duas disciplinas 

correndo por módulo, então o aluno pode fazer na sequência. 

58. DENISE – são duas disciplinas, ta vendo. Só que cada disciplina tem duas provas.  

59. IEDA – Ahhh (8:37) 

60. SULENA - são duas disciplinas por período. Então no período da manhã uma 

disciplina e no período da tarde outra disciplina, só que são duas provas por 

disciplina  

61. JUSSARA – Vocês participam dos fóruns também? 

62. SULENA – Não, não tem o ícone pra gente responder no fórum  

63. JUSSARA – A gente também não tem. É igual a meu, não tem que é algo 

importante... 

64. SULENA – mas de que fórum você ta falando, vi? Do fórum dos alunos? 

65. JUSSARA – dos alunos 

66. SULENA Ah ta, dos alunos a gente não tem acesso 

67. DENISE - ...Só os fóruns  dos tutores 
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68. JUSSARA – pedi pra supervisão só que eles não liberaram. É como se imaginasse 

assim: o seu trabalho não é participar dos fóruns. 

69. TP – ( para a JUSSARA) espera um pouquinho, você é da, é da... 

70. SULENA– UNIVERSIDADE DE GOIÁS 

71. TP – Mas não é da mesma rotina da...  

72. JUSSARA – é a mesma rotina, é bem parecido 

73. DENISE - só que o curso é de especialização 

74. TP – tem alguma diferença? 

75. JUSSARA – tem porque eu tenho uma turma só. Sou a única tutora do curso.  

76. TP – é, isso faz...isso é uma diferença 

77. SULENA– Tem as provas e as provas acontecem aos domingos, não, né? 

78. JUSSARA – Acontecem aos sábados  

79. SULENA– aha 

80. DENISE – só um período 

81. JUSSARA – é 

82. DENISE – Porque é só uma disciplina 

83. JUSSARA – e no sábado seguinte sempre tem avaliação substitutiva 

84. JUSSARA Eu faço a regular, a substitutiva e depois... agora, agora que ta meio 

atrasado, né . A gente fazia regular logo em seguida  agora sempre fica a regular do 

módulo quando já tá começando o outro já  

85. MARCOS- (9:57) Ô TP, da UNIVERSIDADE DO PARANÁ a gente é orientado pelos 

professores a fazer intervenção nos fóruns (10:00) 

86. (murmúrios) 

87. MARCOS – É, a gente trabalha, viu (risadas) Por isso é que a gente tem que estar a 

par do conteúdo que é pra fazer uma intervenção  

88. TP – É isso que a gente quer saber... 

89. MARCOS- a participação nos fóruns dos alunos  

90. SULENA– Mediando 

91. SILMA– A Universidade de Goiás tem duas disciplinas cada turma? 

92. SULENA– Isso. 

93. SILMA- na Universidade do Paraná são 4 disciplinas  

94. SULENA– mas quatro por semestre, você diz? 

95. MARCOS – (na Universidade do Paraná) são seis por semestre. 

96. SULENA–(na Universidade de Goiás)  Por semestre da uma média de seis 
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97. DENISE – Seis só que duas a cada... 

98. MARCOS – são três mais três 

99. SILMA – nós temos quatro, por conta das DPs 

100. MARCOS -  Ah sim, exatamente  

101. SULENA– mas quatro no semestre? 

102. MARCOS – No semestre é oito 

103. TP – vocês viram a diferença?  

104. MARCOS – Pode ser até oito porque no caso... 

105. SULENA– No semestre por causa das reoferta nos teríamos umas dez doze. 

Alguém Denise– é que tem o ambiente das reofertas. 

106. SILMA - ...só trabalham na reoferta com avaliações, é isso? 

107. DENISE – a reoferta é a disciplina cursada 

108. SULENA– o aluno 

109. DENISE -...cursa novamente  

110. SULENA isso 

111. MARCOS – Exatamente. 

112. DENISE – cursa novamente 

113. TP – Ah a reoferta não é só vir fazer a prova novamente 

114. SULENA– não 

115. DENISE- A reoferta é mais um ambiente que a gente tem que acessar. 

116. TP – Na Universidade Do Paraná não. O aluno faz a prova , se ele não 

conseguiu ele faz o exame, né! Se ele não conseguiu ele fica de DP 

117. DENISE – agora.. uma coisa interessante que tem no .... 

118. SILMA – AI ele cursa novamente, como eles. 

119. JUSSARA – ah é parecido com o (11:21) ERER então, porque o ERER 

também (...) a gente não faz...não cursa o módulo, né? Se deixar de fazer as 

atividades você reprova.  

120. DENISE – Porque não tem como repor.. Agora, o ambiente  de licenciatura 

também..eu acho que foi um ganho(11:40) lá na pedagogia... 

121. SULENA – É um canal que é  semelhante ao que o MARCOS falou... 

122. DENISE – Isso, não. Mas esse é pros alunos só. O nosso é o ambiente de 

tutores, que é parecido com o de vocês, o tutor virtual e tal. O ambiente de 

licenciatura é como se fosse uma universidade online. Então lá ele tem acesso  á 

coordenação... 
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123. SULENA– ao Administrativo... 

124. DENISE – Tudo do administrativo, integração de vaga, eh, se ele quer pedir 

histórico é lá... é uma secretaria virtual que ele fal tudo lá...quer reclamar de 

tutor... quer pegar calendário. Tem tudo nesse ambiente de licenciatura, que é 

um outro ambiente também que a gente tem que acessar porque a gente precisa 

saber, qual é a dúvida que está acontecendo.. 

125. SULENA– o que eles estão reclamando ... 

126. DENISE – o que é que pegou...(12:21) 

 

2ª questão -  Então, agora nós vamos fazer praticamente a mesma coisa, 

mas é contar da horta que chega até a hora que foi embora.  

 

127. SULENA – É um pouco diferente do que a DENISE  falou porque sou tutor 

especial do estágio. E a disciplina de estágio, ela é oferecida uma por semestre, 

então ela tem toda essa rotina do tutor presencial, porque eu acompanho todas 

as disciplinas mas eu estou mais atenta na do estágio. E ai os alunos vem, eles 

cursam o estágio na parte virtual e tem a parte prática, que é quando eles vão 

para as escolas (13:31) Só que nesse momento eu também tenho que 

acompanhar... 

128. TP – que hora que é isso? Começo o dia.  

129. SULENA– Você quer que eu fale a minha rotina diária? 

130. TP – É. 

131. SULENA– Tá, então eu chego 

132. SILMA – É que a característica de tutor dela é diferente da DENISE. Eu acho 

que seria interessante (SILMA, SULENAe DENISE falam juntas, sem que se 

possa entender) 

133. SULENA- ,,...porque é assim, no estágio, a UNIVERSIDADE DE GOIÁS tem 

uma característica diferente do estágio supervisionado . Porque o aluno vai, o 

aluno de pedagogia vai . ele tem aquela obrigatoriedade, aquele projeto 

pedagógico de fazer o estágio nas escola, mas ele, em contrapartida ele tem um 

professor, chamado tutor regente, ele também é um tutor, porque ele faz um 

curso de acompanhamento, ele faz um curso prévio, de acompanhamento e ele é 

orientado pela universidade como ele vai lidar com esse aluno, inspecionar como 

professor formador , então o meu trabalho é também acompanhar esse tutor 
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regente. Então, além de acompanhar o aluno, eu acompanho o trabalho do tutor 

regente dentro do ambiente  

134. TP – Então, você ta ainda descrevendo sua tarefa  

135. SULENA– então a minha rotina é a seguinte, eu chego às tardes, por causa 

dessa situação, eu tive que mudar ... 

136. DENISE – É! Eu acho legal ela colocar que tem uma parceria aí. O aluno não 

pode dizer: - Olha eu vou fazer (estágio) ali na escola X e trago pra você a ficha 

assinada. Não. Ele tem que firmar uma parceria . Ai o polo faz uma parceria com 

aqueles que querem fazer aqui em Itapevi. E aí a SULENA é quem faz toda essa 

parceria, de contatar o professor, faz documentação de ...é quase um contrato. 

137. SULENA– Ele é um contrato, (15:27) ele é um termo de compromisso 

assumido com a escola. Se uma escola municipal, com o município, se é uma 

escola estadual com a diretoria de Ensino, com o diretor, e...com o professor por 

que é ele quem vai acompanhar. Então é um termo, é um documento legal que 

prevê questões de estágio. Tem seguro, tem todas essas questões . 

138. TP – eu não entendi uma coisa SULENA. Então quando você vem á tarde, 

você fica aqui no polo e os outros professores(sic) ficam fazendo estágio aqui? 

139. SULENA– E esses alunos vem fazer estágio aqui. Não necessáriamente aqui 

na escola, mas nessa escola também tem. 

140. TP – E se ele for para outra escola  

141. SULENA– Vão para outras escolas e eu vou para algumas escolas também . 

Eu vou rodando escolas. 

142. DENISE - Principalmente nessa época da parceria. 

143. SULENA-  Então antes de começar o estágio, o maior problema,    é antes na 

verdade de iniciar a disciplina, porque, por exemplo, no segundo semestre de 

2012, a gente vai ter a disciplina de estágio em gestão escolar. Então olha a 

situação, a gente ta firmando agora o compromisso com alguns gestores. Então 

eu tenho passado nas escolas, o meu trabalho de vir a tarde é porque eu tenho 

que ir ás escolas, conversar com esses gestores. Verificar o interesse de 

participar do curso que a UNIVERSIDADE DE GOIÁS oferece daí então eles 

acompanharem nossos alunos, firmar toda a documentação. Então ah, concordo, 

concordo em participar . Aí (16:50) vem toda uma parte burocrática de recepção 

desse professor dentro da plataforma, um portal especifico o portal desses 

professores. Não é o mesmo ambiente dos alunos, é um portal separado, aí tem 
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todo o cadastro  desse professor, e tem a parte   da parte da documentação, 

porque eu levo lá, os alunos registram    esse termo de compromisso e eu vou 

até as escolas para colher essas assinaturas. Então essa parte, antes do inicio 

da disciplina é até mais trabalhosa, é trabalho manual mesmo né, de...de fechar 

esses compromissos com os tutores. 

144. TP – Então... então depois que começou a disciplina, você chega aqui duas 

horas e... 

145. SULENA– Chego a uma. 

146. TP – chega a  uma 

147. SULENA– Chego a uma  

148. TP – e vai? E vai pra onde? 

149. SULENA– Eu fico... Então.. Essas são as eventualidades (17:28) de eu ir para 

as escolas, não  necessariamente que eu tenha que ir todas as vezes, mas é, no 

começo, antes de iniciar a disciplina até no meio da disciplina eu vou, uma vez 

ou outra, na escola, aqui mais vezes, porque a gente tem compartilhado, né? 

Então eu vou em algumas aulas assisto algumas em que o aluno esteja fazendo 

estágio, mas não é frequente. A rotina mesmo é: cheguei uma hora, abri g-mail, 

g-mail é o basicão, porque lá a gente faz as assinaturas do ambiente, então o 

ambiente envia pro g-mail. Éh ao mesmo tempo eu abro o ambiente da 

UNIVERSIDADE DE GOIÁS e o portal dos professores, são os três momentos e 

a minha rotina de trabalho se dá em  acompanhar esses alunos que estão tendo 

dificuldade no estágio18:18 momento de inserção que é o momento de vir pra 

escola acompanhar os prazos, item por item, aluno por aluno, vou 

acompanhando o fórum  

150. DENISE - Os alunos não moram todos aqui em Itapevi, os alunos não moram, 

as vezes eles vêm la´da zona leste pra cá: “Ju, eu to com um problema, hoje não 

vai dar.” Ele tem que fazer um cronograma dos dias que ele vai vir. Sempre o 

cronograma ele dá problema por causa da logística de vir. 

151. SULENA– De ir e vir... isso mesmo então ele monta o cronograma com o 

tutor, né ... 

152. TP- A gente, (18:53) a gente já descobriu que quando convidarem a gente pra 

ir pra Ufcar, a gente não vai. (risadas)  

153. SULENA -...já sacou...não é legal  
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154. TP - eu sabia que tinha uma coisa diferente. Eu não sei se a SILMA e o 

MARCOS já percebeu...eu to aqui meio assustado.  

155. SULENA - ...já percebeu... 

156. TP Eu não sabia. Você sabia que era assim ? 

157. SILMA – É, o que ...a  minha única dúvida em relação à UNIVERSIDADE DE 

GOIÁS, da pedagogia, posso colocar assim, Quantas turmas são 

158. SULENA– Atualmente três, porque uma já colou grau  

159. DENISE – A gente tem alguns alunos da turma um. Estão na reoferta. 

160. SILMA – Ma aí entra nas novas(turmas)  

161. DENISE – é um a turma especial digamos assim... Eles vieram da turma um  

162. Só que a turma um já se formou.  

163. SILMA – Isso ai vira uma turma especial 

164. DENISE – Isso. Eles estão dentro das outras turmas. Eles têm que esperar o 

reoferta. 

165. SULENA– A reoferta da disciplina  

166. DENISE – Na turma que está em curso  

167. SILMA – Certo então praticamente eles entram na turma . eles são alunos a 

mais na mesma turma . então na verdade são três turmas. 

168. SULENA– são três  

169. SILMA, três turmas . e vocês são três tutores.  

170. DENISE – Somos quatro.  A Vanusa também é tutora. 

171. SILMA – Ah! Ela permanece como tutora  

172. SULENA– Permanece.  

173. SILMA – Tá mas aí.  

174. TP – Ela está atuando como tutora.. ela atua como tutora? 

175. SULENA– É. Não na mesma intensidade como era porque ela tem outras 

atribuições. Agora ela é coordenadora do polo  

176. SILMA – A questão é quem determina que vocês quatro vão trabalhar com 

todas as turmas.  

177. SULENA– quem determina? 

178. SILMA – é a UNIVERSIDADE DE GOIÁS? 

179. SULENA– a própria UNIVERSIDADE DE GOIÁS  

180. TP – Não é escolha de vocês . 

181. SULENA - Não...não ? Se puder escolher eu quero a turma três ta (risadas |)  
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182. DENISE -  não adianta, não. 

183. SILMA – Não tem essa possibilidade de cada uma ser tutor de uma turma? 

184. SULENA – Não existe,  por quê? Primeiro por que 20:39 o vestibular, ele tem 

algumas variações . O vestibular 2007, primeira turma, foram cinquenta vagas 

oferecidas, na de 2008, nós não tivemos, e nós tivemos 2009  vestibular com 25 

vagas.  

185. DENISE – e aí foi a mesma coisa. 

186. DENISE – Em 2010 foram 50  e agora em 2011 foi 25.Entendeu, não fica 

igual a quantidade de alunos. 

187. SULENA– (21:11) – Mesmo porque tem a questão da desistência ser  

absurda. 

188. DENISE- ( 2- 1;23) Eh...e o final de semana – assim ...uma só não da conta. 

Escanear as provas . Então na prova, “olha eu só vou cuidar da turma três”. Não 

da pra sozinha aplicar a prova pra turma três . Tem que estar em pelo menos 

duas, por exemplo ontem tava dois de manhã e foi um caos..E é a menor turma . 

E aplica a prova e tem que escanear a prova e tem que   acompanhar o aluno. 

189. DENISE-...porque ele se perde na hora de escanear,... 

190. SULENA - Entendeu porque não pode ser um tutor só...? 

191. DENISE - mas essa é uma opção da UNIVERSIDADE DE GOIÁS... 

192. JUSSARA- E no caso dos alunos que moram longe, como eles fazem o 

estágio. 

193. SULENA– então, eles tem duas possibilidades , ele já foi avisado, olha o 

estágio vai começar em agosto, em maio nós já tivemos a possibilidade de...olha 

você não vai cursar aqui porque se você cursar aqui em Itapevi, ou vou me 

responsabilizar em fazer tudo isso, eu vou atrás do tutor, eu vou atrás da 

documentação , eu vou atrás da parceria, ele não precisa se preocupar com 

nada...só me manda assinado o papel, só isso . Agora você tá interessado em 

fazer o curso em Diadema? Então ta então você vai fazer o seguinte , você vai 

atrás de um  diretor que queira te acompanhar , primeiro momento, Esse diretor 

tem que aceitar (22:50) as condições de fazer o curso da UNIVERSIDADE DE 

GOIÁS. Se esse diretor tiver problemas com o  curso, não valida o estágio do 

aluno. Por exemplo, se ele não concluir o curso, se ele não tiver frequência, se 

ele não tiver nota, o estágio daquele aluno não vai ser validado. O que 

diferentemente aconteceria em Itapevi. Por que, eu to acompanhando aquele 
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diretor, vendo que ele não ta cursando, eu vou automaticamente mandar esse 

aluno para um diretor suplente, entendeu porque o aluno corre o risco de perder 

o estágio, porque o diretor não fez o curso. 

194. IEDA – Você não pode fazer o acompanhamento daqui?  

195. SULENA– eu posso dar dica para ele. Eu posso .  

196. DENISE – Você o acompanhamento. Da pessoa que ta fora tem toda a 

documentação. 

197. SULENA- Eu faço acompanhamento. O problema é o seguinte, se o tutor 

regente dele der furo, ele não vai conseguir terminar lá, ele vai automaticamente 

vir pra outro suplente meu.Porque ele não vai ficar com um dia com um que vai 

acompanhar, que vai se comprometer a fazer o curso, ficar na espreita, pode ser 

que sim pode ser que não, entende?(23:54) Ele corre esse risco . E todo o 

trabalho assim administrativo,  de ir lá, colher as assinaturas fica de 

responsabilidade minha mas tem essa possibilidade sim. 

198. TP – Mas e os outros  alunos  que não estão fazendo estágio. Como é o dia-

a-dia do trabalho com eles? Parece que todos nós acessamos e-mail. 

199. DENISE – A diferença é que nós não corrigimos tarefas, quem corrige tarefa é 

o tutor virtual, a rotina dele é basicamente a mesma dos outros cursos do aluno. 

200. TP – Não, a sua rotina. Você chegou sete horas. Seis e meia, você chegou 

seis e meia ? 

201. DENISE – Abre o ambiente virtual, observa se tem alguma dúvida , algum 

recado , e-mail interno, g-mail também, porque muitas vezes o aluno ,mandou 

(duvidas) pra gente no gmail, mas não no e-mail interno. O email interno é um 

por disciplina . então tem que entrar no e-mail...cada disciplina  tem  que olhar o 

e-mail.  

202. TP – Certo.  

203. SULENA– O que foi, MARCOS/ 

204. SULENA– A moto. 

205. TP – MARCOS, conta pra gente chegou até a hora que foi embora. 

206. MARCOS – Chegou, a primeira coisa...abro o Facebook (25:07)( risadas) Ah, 

basicamente, gmail.  Plataforma. Agora a universidade  esta em greve , 

portanto... 

207. JUSSARA – facebook (risadas) 

208. JUSSARA – MARCOS vocês não tem e-mail intgerno/ 
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209. MARCOS – Não, o e-mail interno é quando você tem alguma 

assinatura(inteligível)  a gente recebe no fórum. 

210. (Falas múltiplas e inteligíveis) 

211. SILMA – Cada disciplina, como vocês  

212. DENISE– tem um (...) 

213. SILMA – Isso,(25:53) só que nós não precisamos entrar em cada uma delas, 

porque na nossa plataforma elas são interligadas...para o tutor, para o tutor.  

214. SILMA – Então por exemplo um aluno, faz um questão numas determinada 

disciplina , mesmo que nós estejamos em outra disciplina, a gente recebe. É um 

poup up, né! 

215. JUSSARA – Ah o meu também é assim.quanto eu abro o e-mail interno eu 

tenho vários, várias disciplinas e dá pra eu ver, por exemplo , se aparecer 

número um (INTELIGÍVEL) ...eu tenho email pra checar. 

216. MARCOS – mas (26:15) é, aí volta tudo o que a gente já 

falou.Acaba...Depende da demanda, se tem uma atividade que terminou na 

segunda, eu abro o ambiente na terça eu faço o download dessas atividades pra 

(26:29) iniciar a correção que pode demorar um dia, um período da seis e meia 

as 10, ou dois, dependendo da dificuldade , como é o critério que o professor 

estabeleceu . 

217. TP – Eu diria que é uma... Eu diria que é uma... 

218. DENISE – Esta questão da correção, como que é? O professor ele manda pra 

vocês... 

219. SULENA- os critérios? 

220. MARCOS – Isso é importante.. 

221. TP – Isso que é muito legal... 

222. MARCOS – A gente tem quarenta por cento .. a possibilidade de avalaiar 40 

por cento da atividade feita online e os outros 60 por cento seria da prova que é 

realizada aqui no polo  

223. DENISE – Tem tutor virtual no ambiente de vocês? 

224. TP – Tem. 

225. di  - Ele também corrige? 

226. MARCOS- Corrige. 

227. TP – às vezes o professor separa, né! (27:17) 

228. MARCOS – o professor separa 
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229. DENISE – Ah é o professor que faz essa divisão 

230. TP – Não, na maior parte das vezes somos nós 

231. MARCOS – antes era mais solto, digamos que ultimamente tem professor que 

dá essa atribiição pra um e aquela pra outro. Muitos já deixam a critério da gente 

se organizar 

232. DENISE – o critério de correção o professor envia 

233. MARCOS – Envia. Na maioria das vezes 

234. TP – às vezes não 

235. DENISE- Não envia critério? 

236. TP – Não envia, ou seja, o tutor acaba estudando  ali, o tutor acaba se 

formando , produção de conhecimento aí é aluno e tutor também  

237. JUSSARA – Então o professor responsável pelo modo não orienta vocês?  

238. SILMA – Em alguns casos. 

239. JUSSARA – Se tiver alguma dúvida. 

240. MARCOS – Depende, vai de professor pra professor. ?Tem um que parece 

que fica online 24 horas, tem outro que não responde ou responde depois de 

dois dias.  

241. TP- que uma crítica minha aí ao trabalho. Em ensino a distância você não tem 

esse tempo de responder dias depois..não deveria  

242. MARCOS – lógico 

243. SILMA – na verdade, legalmente é vinte e quatro horas.  

244. TP – Isso ér importante ser esclarecido. 

245. DENISE – na UNIVERSIDADE DE GOIÁS eles colocam 24 horas para coisas 

urgentes e 48 para coisas...coisas rotineiras. 

246. SILMA- Pra nós não, pra nós é 24. Quando funciona, né  

247. IEDA – Na Utfpr não tem essa previsão  

248. DENISE – eu tabém não lembro não..(Ela já foi tutora dessa Un.) 

249. IEDA – O curso de gestão Pública Na UNIVERSIDADE DO ACRE em EaD é 

muito recente(28:53). Nós estamos na segunda turma, agora.  

250. DENISE- mas é bem rápido 

251. IEDA – Depende do tutor, depende da coordenação  

252. TP – E como é a sua rotina? 

253. IEDA – chego às seis e meia, primeira coisa (+) não abro o facebook , embora 

eu tenha o facebook tutoraIEDA  
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254. Todos – risos 

255. IEDA – mas a primeira coisa é...abrir a plataforma, verificar as mensagens 

dos alunos e dar respostas, né. Na verdade, eu acesso a plataforma pelo menos 

umas quatros vezes ao dia antes de chegar aqui, e já dou esse feedback durante 

o dia, nos outros trabalhos. Talvez não seja muito certo, porque os alunos 

acabam criando uma ...  

256. MARCOS – verdade 

257. IEDA - ...uma certa expectativa , né, 

258. MARCOS– isso aí é importante 

259. IEDA – da pronta resposta, isso é o que eu percebo, mais até ai ninguém 

reclamou , se eu demoro por exemplo mais do que oito ou nove horas . eles 

percebem atenção do tutor, pelo menos é o que eu senti de positivo. É um 

diferencial que eles vem, por exemplo em relação a tutora a distância, fica três 

dias sem responder  ou às vezes nem responde  quando ér uma pergunta que as 

vezes está até no fórum, fica ali exposto.  

260. DENISE – brincadeira do café  

261. TP – JUSSARA, fala sua rotina  

262. JUSSARA – Minha rotina? Primeira coisa que eu faço quando chego? (30:40)  

(risos de todos). ?diferente de todo mundo .... aí eu tomo um café... 

263. TP – Troca uma ideia (risos) 

264. JUSSARA – Se estou com fome, eu olho pro computador, ele olha pra mim 

(risos)  

265. DENISE- Ei aí, vamos conversar? 

266. JUSSARA – aí eu penso, vou ter que sentar aqui, não vai ter jeito, aí eu abro 

gmail, o Yahoo, a primeira coisa é abrir e-mail, porque lá você tem acesso, se 

alguém te mandou e-mail interno, se algum tutor te mandou... 

267. SULENA – Você vê no geralzão. 

268. JUSSARA – Aí eu clico lá, me leva à plataforma, checo a participação dos 

alunos, igualzinho ao que as meninas falaram , acho uma coisa importante que  

IEDA falou  essa questão dos alunos ficarem na dependência , não foi isso que 

você falou?  

269. IEDA – Não , eles criam uma expectativa.. da pronta resposta .. 
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270. SULENA– Eu acho que isso é uma característica do curso de especialização , 

porque no curso de graduação , não sei, aí tem o foco, mas a gente não tem 

diretamente essa preocupação nem do tutor virtual tem tanto  

271. TP – Como assim, o que você quer dizer? 

272. SULENA– Não, porque somos todos presenciais... você teria ... não porque 

sendo tutor presencial você cria uma expectativa em relação ao tutor virtual da 

pronta resposta, mas não do tutor presencial  

273. DENISE – Acho que isso é por conta do tempo de duração do curso . No 

curso de especialização, o tutor é o mesmo do começo ao fim. /tanto na 

UNIVERSIDADE DO ACRE, quanto no curso de especialização da 

UNIVERSIDADE DE GOIÁS. Na graduação, eu não sei na UNIVERSIDADE DO 

PARANÁ, mas na UNIVERSIDADE DE GOIÁS a cada disciplina o tutor muda 

...... 

274. TP – na UNIVERSIDADE DO PARANÁ nós temos assim, cada professor  é 

uma situação,  

275. SILMA – Estamos falando em tutor virtual  

276. DENISE – O tutor virtual é fixo? 

277. SILMA – O nosso é fixo. 

278. DENISE-  o curso inteiro? 

279. SILMA – O curso inteiro. Um tutor virtual pro curso todo 

280. TP – As vezes remanejado por uma questão... 

281. T? – Na UNIVERSIDADE DE GOIÁS porque que é? Porque o tutor virtual é 

específico da área. 

282. SILMA - Especialista? 

283. SULENA– ele é especialista da área 

284. DENISE – Tanto é que ele é ou do grupo de estudo do professor... ou é 

mestrando do professor .. 

285. SULENA .....doutorando...ele é da área de pesquisa (33:33) 

286. JUSSARA – No meu curso já é diferente . Pra ser tutora presencial eles 

exigem que você tenha familiaridade com  a temática dessa questão racial , que 

tivesse um curriculum , agora do tutor virtual , não . 

287. SULENA– Ah, ah ( espanto) (...) mas quem vai orientar o trabalho de 

conclusão de curso.  
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288. JUSSARA – A familiaridade sei mas não precisa necessariamente ter uma 

formação de você ter feito um curso de especialização, ou um curso de...é lógico 

que eles deram preferência , eu percebo que...por exemplo ... Tem a tutora 

virtual  Máricia, ela tem a familiaridade com a questão, mas ela não tem formação 

... E até muitas vezes assim a gente troca muita ideia pra ver como é que ela vai 

responder a tal questão de prova.  

289. DENISE – Coisa que com a gente não acontece 

290. JUSSARA – Ela manda: O JUSSARA, o que você achou dessa 

questão...Quando a supervisão demora muito pra mandar as questões como 

estão respondidas pra ela  ter  aquela orientação de como tem que ser corrigida 

a prova , a gente troca por e-mail, aí: - Como você acha que eu tenho que 

responder essa questão , tal  

291. SULENA– Você é meio que uma parceira na correção  

292. DENISE – Há uma cúmplicidade de pelo tempo de convivência .. É igual com 

a Aline no estágio (da UNIVERSIDADE DE GOIÁS)  

293. JUSSARA – E depende do tutor, por exemplo : com a Marialda eu já não 

tenho isso, entendeu? Eu tenho mais com  a Márcia, que a Márcia manda assim, 

ela manda uma questão que uma aluna tinhas escrito num fórum , ela escreveu – 

Como eu devo conduzir essa questão , como eu devo fazer as sugestões no 

fórum tal e daí mandei lá um textão lá pra ela.  

294. TP – Olha pessoal, valeu! (35:28) tínhamos que responder nove questões, 

respondemos duas (risos) e durou e demorou mutio....(bate bato fora da 

pesquisa) FIM DA PRIMEIRA CONVERSA 

 

 

 

 

 

2ª conversa – em 31.08.2012 

 

3ª questão - (05:37). 

 

295. TP – A nossa proposta agora é que cada um de nós  conte um dia ruim como 

tutor. 



187 
 

296. MARCOS – Olha só.. 

297. TP – na relação com seu aluno. 

298. SULENA– Ai , são tantos. 

299. TP – Exato. Escolhe um dia 

300. SULENA– ta gravando? 

301. TP – um dia ruim não foi legal, uma situação ruim.  

302. SILMA – começa você IEDA. 

303. IEDA – Aconteceu na verdade faz pouco tempo. Acho que faz uma três 

semanas. Mais ou menos. Uma aluna que teve problemas durante a gestação , 

durante todo o curso .. e.. ela teve complicações e daí teve a filha ..e ela foi para 

a prova de 2ª chamada porque ela não pode fazer no período, e mesmo após de 

toda a ajuda que eu dei .. e não foi pouca ela mandou uma...ela perdeu a prova 

de 2ª chamada e viajou pra Minas Gerais e viajou a passeio, isso eu tenho 

certeza que foi a passeio porque na forma que os parentes dizessam, né, e aí , 

quando ela voltou, ela tinha perdido a prova , ela mandou uma mensagem no 

ambiente virtual, pedindo pra fazer outra prova.  eu até orientei eu não gostaria 

que você tivesse perdido o curso,mas Eu com urgência ou se foi  a passeio, 

explica pra coordenação, vamos ver? E Ela colocou, pediu , falou que teve que... 

, não falou que teve que viajar. Ela mentiu. Ela falou que...aí é que se deu a 

situação (07:18), que eu fiquei muito chateada. Que em virtude de um 

desencontro de telefonemas e a mudança do horário da prova ...que eu realizei a 

prova a tarde ... a UTFP determina que tem que ser de manhã, mas, com 

autorização, eu realizei a tarde, ela perdeu a prova. Eu fiquei muito, muito... isso 

me fez mudar minha visão com relação aos alunos e um pouco assim a minha 

expectativa (07:46)  com eles, eu mudei um pouco (.....) to revendo muita coisa, 

muita coisa. Até no dia da minha palestra,  já tinha acontecido e eu tava ..pensei 

muito nisso...no que que...  será que eu fiz demais?  ...como é que é...to fazendo 

demais, preciso dar...ter também um   tenho que para um pouco porque a gente 

tenta  suprir e ajudar o máximo ou entender todas as dificuldades só que aí 

depois o interessante é que depois que ela fez isso e eu não mandei mais 

nenhuma mensagem não liguei mais  nenhum dei praticamente um gelo nela aí 

ela começo a correr atrás . Daí ela mandou outra mensagem , falando uma outra 

coisa, mandou uma terceira mensagem , mandando uma outra coisa (08:33) 
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tntando de alguma forma Até que disseram não, não, não independente do que 

até que ela foi excluída do curso. 

304. SILMA – ela foi excluída do curso? 

305. IEDA – foi  

306. SILMA – mas com razão  E só vou dizer uma coisa...aproveitrando...não 

aconteceu nada comigo, mas posso fazer uma observação 

307. TP – Toda, todo mundo que quiser fazer uma observação...Se alguém quiser 

perguntar alguma coisa... 

308. SULENA – Não aconteceu nada com você? 

309. SILMA – Em relação então à IEDA, e as meninas da UNIVERSIDADE DE 

GOIÁS... das pedagogia...O que eu sinto é que eles correm muita atrás do aluno. 

O aluno se sente desobrigado de vir atrás do curso. Porque existe a regra e 

exceção não existe . E quando utiliza muito de exceção aí a exceção vira regra. 

É um perigo que se corre. Não se pode usar  deixar a exceção , dar muita 

exceção, direito à exceção , porque ela passa a virar regra.  

310. MARCOS – No caso da UNIVERSIDADE DE GOIÁS, né? 

311. SILMA – é  

312. SULENA o caso da UNIVERSIDADE DE GOIÁS é muito. 

313. MARCOS – No caso da UNIVERSIDADE DO ACRE é um pouco mais 

rigoroso, ou não?  

314. IEDA. Eles são. 

315. MARCOS – inclusive .. 

316. SILMA – mas não em relação à IEDA.(09:47)  

317. MARCOS – ah ta 

318. SULENA– O papel da tutoria  

319. IEDA –A minha visão diante  disso. Mas eles também colocam nas reuniões 

que você tem que puxar... 

320. SULENA– O papel do tutor presencial , né 

321. IEDA – eles colocam muito isso(10:00) 

322. DENISENa UNIVERSIDADE DO ACRE, isso eu me lembro quando comecei 

na tutoria, que a primeira coisa que eles apresentaram pra gente foi um slide 

323. IEDA – Exatamente 

324. DENISE... que tem assim uns , umas quarenta folhas (lâminas) do papel do 

tutor.. 
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325. IEDA- do tutor presencial e do tutor a distância. Gente, eles ficam naquilo 

assim, porque não tem avaliação, não pode perder o aluno, não pode perder 

aluno, não pode perder aluno 

326. SULENA– Como se fosse... 

327. DENISE– Então aquilo. Então eu comecei com isso. 

328. MARCOS – Claro que nesse caso a aluna já tava ciente de que corria o risco 

de perder o curso.  

329. SULENA– com certeza. 

330. DENISE– ela tentou uma cartada 

331. IEDA – Exatamente 10:32 

332. SULENA– mas acho que a preocupação é a , a evasão.. e aí olha, o tutor 

presencial é o nosso escape, entendeu? Então pro índice de evasão num, num... 

(?) 

333. MARCOS – eu acho que tem que ter estratégia pra resgatar o aluno que ta 

meio , quase com o pé lá fora, mas...  

334. DENISE– Sem pegar no colo 

335. MARCOS - ...não pode também abrir... 

336. SULENA- É a coisa de você né.. 

337. MARCOS - ...abrir dessa maneira como eu vejo., que o exemplo é o caso da 

UNIVERSIDADE DE GOIÁS. 

338. SULENA– A UNIVERSIDADE DE GOIÁS é demais, né !  

339. MARCOS -  eu fui beneficiado com isso (O tutor é aluno da UNIVERSIDADE 

DE GOIÁS) 

340. SILMA – Olha isso 

341. SULENA– Ah ta, veja bem (???) 

342. TP – (11:07) Ocorreu uma besteira aqui comigo. Eu vou pedir pra não deixar 

acontercer com vocês . eu estou aqui me remoendo com meus momentos maus, 

né, e me vei um caso que não era com aluno, eras com o tutor  a distância que 

foi o meu pior caso; lembrando que tem que ser com aluno, na sua relação com 

aluno, né?  

343. SULENA– é, eu vou lembrar , de uma aluno, sim fui um dos casos, né . Vou 

lembrar de um recente ... De uma aluna,  nova, da turma de 2010 , nova mas 

nem tanto , ...já deveria saber todos os trâmites...e ela perdeu uma atividade por 

que eles tem nessas tolerâncias , eles podem perder um número X de atividades, 
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dependendo da disciplina, de como o professor dispõe o número de atividades, e 

essa alunas havia perdido os prazos e datas e ela colocou no ambiente(virtual) 

que “a tutora, as tutoras disseram pra ela que poderia ter entregue a atividade de 

tal maneira , pra tal data (+) e colocou meu nome e o da Ângela13  e isso deu 

uma complicação , porque ai foi a coordenação  perguntando pra gente.  Por que  

a gente tinha dado uma informação como essa pra aluna?  E a tutoria...eu sei 

que foi uma confusão , não é DENISE?  Uma confusão,(12:31) e eu a Ângela  

sem saber de nada. Quando chegou a bucha já estava instalada e aí a gente... 

Eu fui esclarecer com a aluna:  

         - Então,   por que você falou que foi a gente ? - e a aluna respondeu:  

         - Não foi você SULENA, foi a Ângela! . E  Ângela do meu lado!  

         - Ângela, você deu informação pra aluna?   

          - Eu não dei informação pra aluna ! .  

E aí a aluna assim puts, não sei se má fé, ou realmente desconhecia o ambiente 

, ficou uam relação tão estranha, tão constrangedora , né porque ela não 

assumiu o erro dela de ter perdido o prazo e tudo mais e acabou 

colocando...achou um culpado , achando que o culpado ia aceitar numa boa:  

“Deixa!  Elas topam tudo, são boazinhas as meninas do polo, né? Então não sei 

se criou esse imaginário de que a gente ta aqui mesmo pra dar apoio o polo 

presencial de apoio , apoio presencial,  ele apóia em todos os aspectos ,  até pra 

segurar problemas , entendeu, erros, né, e aí a gente foi incisivo nisso, né, a 

gente se colocou (13:38), conversamos com a coordenação , com o problema da 

aluna né, ficou uma situação assim tão constrangedora , chata, porque aí ela, ela  

hoje ela não cita mais a gente 

344. IEDA – mas ela perdeu.. 

345. SULENA– Ela perdeu a atividade, ficou de recuperação , e aí teve outras 

implicações , mas nem sei se ela foi aprovada naquela disciplina lá , nem me 

lembro mais, mas sei que eu , eu passo batido , resolvi o problema, tal, mas ficou 

chato porque ficou esse mal-estar , como você dá uma informação que não  é 

etem muito isso na UNIVERSIDADE DE GOIÁS , em relação ao aluno, esse 

protecionismo assim tão grande que, meio que desfavorece um pouco nosso 

                                            
13 Angela é o nome fictício de outra tutora que trabalho com T3, na UNIVERSIDADE DE GOIÁS, mas 

que não pertence ao quadro de participante desta pesquisa. 
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trabalho em alguns aspectos , né. Mas foi essa a situação , que eu me lembro, a 

última. 

346. DENISE – (14:27) A que eu me lembro foi essa  questão do desencontro; a 

professora combinou com os alunos que a prova seria com consulta mas a 

UNIVERSIDADE DE GOIÁS não enviou o gui impresso . E aí mandou um e-mail 

pros alunos e os alunos perguntaram: - bom, a UNIVERSIDADE DE GOIÁS não 

mandou o material, o polo vai dar o material?(14:48) né. Com você, as meninas 

vão dar um jeito de conseguir esse material pra gente. Por que? Porque numa 

disciplina anterior o polo tinha disponibilizado a pedido da UNIVERSIDADE DE 

GOIÁS  e aí, foi no período que a Vanusa tinha saído,  a gente conversou  com o 

Fábio.  o Fábio – Não, a gente não tem como.  Era um número... eram muitas 

páginas, era um absurdo. O Fábio (coordenador do polo)  - Escreve um e-mail 

dizendo  que não é responsabilidade do polo. É responsabilidade do aluno. 

(15:14) A gente escreveu esse e-mail.  

347. SULENA– Foi um chororÔ! 

348. DENISE – Nossa! E aí assim, foi muito complicado porque no dia da prova. 

As alunas... eu é quem escrevi os e-mail, então ( a mensagem) vai pro grupo 

mas estava  com o meu nome. Então eles tinham entendido que eu tinha tomado 

a decisão e que eu ...- Nossa você mandou um e-mail muito brava com a gente. 

E era assim. Umas vinham com a SULENAe depois do almoço nós rimos muitos 

-  Ju, você viu o e-mail que a di mandou pra gente?  Como se a gente não 

tivesse conversado pra mandar o email. E a outra veio falar comigo ! – mas pr 

que você mandou um e-mail desses? E aí a gente esclareceu: - Não foi um e-

mail pessoal, foi um e-mail enquanto instituição, pra ficar claro que o polo não 

tem a obrigação de fornecer o material pra prova. Foi uma situação em que todo 

mundo chegou e todo mundo foi achando que tomou a decisão. Foi uma situação 

muito chata.(16:10) 

349. TP – Deixa eu contar. Deixa? Quando eu, quando eu entrei aqui, a gente 

entendeu que o tutor trabalhava com o como estudar  e não com o que estudar,  

mas o Fábio insistia nos Grupos de estudo e em atrair os alunos pro Polo.  Pois 

bem, eu e a Adriana fizemos assim das tripas coração pra conseguir atrair esses 

alunos. Até conseguimos um grupo, né, de tr~es quatro, mas aquelas pessoas 

que sempre vêm ao polo, mesmo que a gente não incentive. Não precisa do 

nosso incentivo pra vir. Essas pessoas vinham. E um dia...é...dois dias antes da 
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prova, a gente resolveu que não teríamos essa atividade no polo. Eu tinha 

acabado de chegar . E eu mandei o e-mail, pra todo mundo dizendo pro grupo, 

que são aí 40 alunos da UNIVERSIDADE DO PARANÁ , da minha turma, veja, 

só da minha turma : - O trabalho aqui no polo está suspenso que é pra poder  

agente estudar em casa. Eu recebi uma resposta de uma aluna  

350. SULENA - Muito mal criada 

351. TP – Muito mal criado: - Onde já se viu suspender o trabalho( grupos de 

estudos) justamente antes da prova. Com um detalhe, essa menina nunca veio. 

(risos) 

352. SULENA – Era só pra criar polêmica! 

353. (risos) 

354. TP – Outro detalhe, ela mandou pra universidade toda. Ela mandou pra todas 

as turmas (17:41) . E eu notei aí um quê de maldade da parte dela. Tinha uma 

terceira intenção , tinha um terceiro detalhe aí. Essa aluna já tinha sido minha 

aluno do colégio presencialmente. Ela sabia om que tinha por trás de tudo isso. 

Ela é da minha cidade . A coisa começou a engrossar e eu   falei assim: - Bom 

eu vou levar pro Fábio o caso, ué? – Fábio, eu to sendo esculachado  

355. DENISE - Nacionalmente! (risos) Mineiramente. (risos)  

356. TP – Esculachado. E o Fábio, como sempre, na sua excelência, tomou as 

medidas cabíveis : chamou a menina aqui no polo e “creu” na menina. A menina 

fez um escandalozinho. disse que não voltava mais, tal... 

357. SULENA– Ela concluiu o curso?(18:37) 

358. TP – tá concluindo o curso. Não é uma má aluna, nesse sentido. Eu sei que o 

curso está terminando e ela veio devagar, conversando, mandando um oi. Eu 

aceitei isso como desculpas e terminou assim. Mas foi muito mal.  

359. MARCOS – Pela ordem. Eu não gostei do comentário da nossa colega aqui 

que disse: - Mineiramente? ( risos)  (O MARCOS é de origem mineira). 

360. MARCOS – Como é? Pela ordem, senhor presidente!  

361. (risos) 

362. TP – É por que eu interrompi? 

363. SULENA– nada pessoal... 

364. MARCOS – Posso far agora? Posso? Posso?  

365. SULENA– tá gravando aí, TP? ( no celular) 

366. TP – Alguem me ligou ( mais conversas fora da pesquisa) 
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367. MARCOS – (19:33)Pedagogicamente, eu acho que problemas maiores eu 

não tive. Tem essa questão do papel que você falou no início que... a não essa 

indefinição no início do que é um tutor. Porque até então tinha a cultura de o tutor 

ser o professorzinho que estava a  disposição . O professor que tá ali é mão e 

que passava a mãe na cabeça.(...) 

368. TP – Como é que é MARCOS, eu não entendi,  

369. MARCOS – Isso havia aqui no polo  

370. TP quando você chegou... 

371. SULENA– a cultura, a ideia  

372. MARCOS – Acho que já tava acabando isso quando eu cheguei mas essa 

coisa de ser tutor. De o tutor carregar no colo o aluno. 

373. TP – Que legal, o MARCOS também percebeu... 

374. MARCOS-  E depois com o tempo  

375. SULENA - Isso com ref. A Ufo? Não. Com referencia a UAB.  

376. MARCOS – Inclisive a UNIVERSIDADE DO PARANÁ. É...Então se definiu um 

pouco isso . Pera aí...aliás...o tutor deve trabalhar o conteúdo ou não? Claro que 

não. Eu sou formamdo em Letras. Quando tava pra chegar a disciplina de 

Matemática, eu fiquei em desespero(20:49). É... matemática financeira, se eu 

não me engano, enfim, porque eu não tenho habilidade pra tratar disso e aí foi 

quando a gente combinou de um colega do grupo se reuniair a í às quartas-feiras 

. Aquela reunião em grupo que a gente fazia. E com o tempo se viu que esse 

papel do tutor tá mais pra facilitar e não assim tratar de conceitos. Estratégias de 

ensino, por exemplo,  é possível, estratégias de estudo. Maneiras de facilitar, 

mesmo . Pera ái, você pode fazer assim. Nesse sentido a gente consegue definir 

os papeis. Porque a gente percebia uma cobrança: espera aí, o cara não vai me 

ajudar? Justamente por causa daquilo: o aluno vem da cultura presencial então 

ele espera que aqui, a figura nossa de tutor seja de professor. E não é. Enfim . 

essa parte foi um dificuldade com...mais de adequação , de costume,  de rotina 

que já não existe(21:55). Agora pontualmente, eu acho que tem a ver  com 

comunicação uma aluna chegou no dia da avaliação, só que com dengue, mas 

veio aqui  tava ruim mesmo e ela havia feito umas atividades que deveriam ser 

feitas que é os  40 po0r cento da atividade na UNIVERSIDADE DO PARANÁ 

deve ser pelos menos pra atingir esses quarenta por cento . Pode ser q eu 

ela tenha atingido na média vinte por cento de quarenta., enfim ela fez. Ela deve 
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fazer as quatro.  Se faz TRE não reprova, por exemplo. Quatro atividade tem, 

uma proporção que você tem que realizar. 

377. SILMA – De quatro , ele tem que realizar três. 

378. MARCOS – Pelo menos três  

379. SILMA- Com certeza deve ter realizado só duas. 

380. MARCOS – Nesse caso não porque ela tinha realizao as(22:37) atividades  e 

ela veio pra dar satisfação: - Olha MARCOS eu não consigo fazer. Aí eu falei: - 

Olha, você não vai fazer mas depois tem que... é possível que voc~e faça só que 

essa atividade que você fez já não vai valer porque quando voc\~e vai pro exame 

você tem que tirar cem por cento , Já não carrega mais essa nota . Enfim ela 

sabia disso e ela ficou o pedindo pra que eu intermediasse com a Universidade 

pra ver o caso dela. Eu até tentei;não consegui mas ela achou que , não sei 

porque que ela entendeu ou se fez entender que eu tinha dado uma outra 

informação. Eu faleu – Não, você pode realizar a avaliação mas é um exame, 

portanto voc|ê não leva essas notas. Enfim, ela inclusive recorreu ao 

coordenado, o Fábio. Eu falei: - Fabio a situação é essa e essa e não procede 

ent~çao a gente ...eu fui novamente ler lá se havia algum, alguma brecha porque 

ela falou  

381. SULENA– Essa comunicação foi por e-mail(23:37)? 

382. MARCOS – Não...foi  aqui ..ela veio aqui  e disse – Eu não vou poder fazer 

hoje . Ah, enfim a gente foi ver se havia uma brecha por ela estar doente, ter 

trazido atestado, mas enfim, não havia . E realmente ela teve que fazer a prova 

sem levar essa nota. Não me lembro bem se ela conseguiu atingir a média em 

todas mas o fato é que houve esse problema ai de comunicação mesmo que 

sobrou pra mim, no caso , que eu fiquei mal, poxa mas eu já havia conversado 

com ela: - Vai e fala com o coordenador do curso . só não me lembro se ela falou 

com alguém da  |UNIVERSIDADE DO PARANÁ.ma creio que não.  ficou 

nesse...no polo mesmo mas enfim é uma situação que ...chata ... 

383. SILMA– É eles brigam pelo interesses deles. Todos são oportunistas. Todos. 

E é um cuidado que nós temos que ter. (24:31).  

384. MARCOS- O problema é que, eu comentei com o TP em outra ocasião. É o 

que eu sempre falo é  questão do e-mail, e-mail é registro. Eu já vi colegas 

escrevendo...colegas tutores escrevendo coisas ali que eu não escreveria. 

Porque ele tem que tomar cuidado . ali... você falando aqui pessoalmente, sendo 
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mais incisivo, ok. Mas você ser um pouco mais objetivo, acertivo num e-mail, é 

complicado 

385. SULENA– E-mail tem as duas possibilidades, ele pode te garanti, te 

resguardar, como também ele pode te denunciuar  

386. TP- Acertividade é uma qualidade do tutor ao escrever.  

387. SULENA– Precisa ser, ter ... 

388. SILMA – Eu não me lembro de nenhuma situação . 

389. Todos – Ahhhhhh(interjeição de protesto) ( risos) 

390. SILMA – eu não estou me recordando  

391. TP – eu vou defender...eu também fui tutor da turma da SILMA e nós temos 

uma coisa com a turma da SILMA (26:00) Um : começo bem, não é SILMA,  

392. SILMA – começou bem 

393. TP – parece que isso é muito importante: começar bem, aqui no curso. As 

relações entre os alunos, muitos deles são novinhos. O fato de não ter uma 

garotinha na tutoria, de ter uma pessoa experiente, e a SILMA tem essa voz da 

experiência, até pra prefeito ( a tutora havia falado em público  ao candidado a 

prefeito de Itapevi, dias antes)  

394. SULENA– ela chega e para o trânsito!  

395. TP –  A voz da SILMA é uma voz segura. Eu acho isso trouxe uma relação 

afetiva entre a SILMA e do grupo. Eles me tratam bem diferente. Com a SILMA a 

coisa é mais doce, né, Se ela ficar brava... 

396. SULENA– Você acha então que rola essa coisa da afetividade... e ela é 

necessária. 

397. TP – Como eu acredito que a tutrma dois, minha, não teeve nada disso. 

Quando eu cheguei aqui tinha uma briga. 

398. MARCOS – O TP já chega. 

399. SULENA– chutando o pau... (risos) 

400. MARCOS – Pera aí, quem manda aqui sou eu (risos) 

401. TP – Exatamente. eu disse: O que é isso? Como aconteceu na 

UNIVERSIDADE DE GOIÁS. Pediram pra eu aplicar prova e eu perguintei: - O  

que é isso? E a Socorro: - Nossa, o TP vai brigar com a moça. Eu: - ela tá 

colando! (risos) Eu to vendo, você tá literalmente colando, a paraguaia. 

402. DENISE – A marta, uruguaia  

403. TP – Uruguaia – (27:25). Ela literalmenta está colando, eu não posso deixar.  
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404. SULENA- E justo ela.  

405. TP - A Socorro não fez nada e disse – de um outro jeito  e eu...,né? Vocês me 

conhecem: fui lá falar com a uruguaia (risos)  

406. DENISE- ele não ve a hora de encontrar com ela de novo. 

407. SILMA– Mas isso que oi TP falou eu defendo. Eu acho do que a afetividade é 

empatia (27:48). Isso é essencial  

408. SULENA– na sua apresentação voc~e comentou sobre isso né? 

409. SILMA – Em tudo na vida tem que ter essa relação. Eu acho que é pra 

inicio(28;00). Tem que inicar assim.  

410. SULENA Tem que ter uma liga. 

411. SILMA – Depois você caminha da maneira quen for. 

412. IEDA - E se não der, você acha que isso pode ser conquistado 

413. SILMA – pode..pode...pode sim! 

414. IEDA – eu to perguntando não por questões pessoais pessoais 

415. TP – eu também  

416. SILMA – Eu acho que se conquista assim . eu acho que até na turma do TP, 

eu acho assim, nasceu muito torto. É a turma mais complicada  

417. TP – na verdade ela nasce...ela nasce de uma grande briga  

418. SILMA – Isso 

419. TP – quando eu cheguei havia uma grande briga. 

420. DENISE – Entre alunos/ 

421. TP – entre alunos, e tutoria, você tá me entendendo. Quando um tutor diz não 

o outro diz sim. Ninguém se entendia . É um problema sério e eu prefiro me calar. 

422. MARCOS – Por isso...mas essa ...esse problema aí é ..refletia no grupo de 

alunos? Não, né. Eles nem ficavam sabendo disso? 

423. T?  - Não 

424. DENISE – Essa relação dos tutores é importante porque os alunos...eles 

testam. 

425. MARCOS  – Percebem 

426. DENISE– porque assim, eles perguntam pra mim, mandam um e-mail pra Ju, 

mandam outro pra Maria e motro pra Vanusa esperando se alguém vai aquilo 

que ele quer preicisa ter essa afinidade pra caminhar em conjunto. 

427. TP – A turma começou a andar exatamente por isso. Porque eu e a Adriana, 

de cara... eu chegeuei de cara e disse...é com ela que eu devo ter afinidade. E 
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tive, e tenho e combinamos algumas coisas . Um não fala enquanto não 

consultar o outro. ?a gente sempre .. 

428. MARCOS – É sempre legal a gente copiar o e-mail. Pera aí, mas não mandou 

nada... 

429. TP – quando você vai mandar um e-mail pro aluno, manda com cópia para o 

outro tutor .. Mas agora cada um tá sozinho né, nna UNIVERSIDADE DO 

PARANÁ. Sozinho mesmo porque não tem aluno (referindo-se a extensa greve) 

(risadas) Essa greve não termina (30:00) 

430. SULENA - Se vocês tiverem com vontade, domingo a gente combina 

431. TP – Deixa eu combinar algumas coisas com vocês...Nós temos mais 

algumas perguntinhas . eu queria saber se eu posso fazer essas  perguntas 

sexta-feira que vem?  

432. SULENA– Não. Não. Sexta-feira que vem é feriado e eu não possod vir 

(risadas)(30:24) (Conversas sobrte alunos atrasados em em provas com abuso 

de alunos e tutores) (32:23) 

433. SULENA– Tem muita evasão no curso de vocês? 

434. DENISE – se voc~e não der um .. 

435. MARCOS – Eu acho que uns 40%.. 

436. TP – 40% em média  

437. SULENA– Por turma? 

438. TP – Me disseram que isso é normal no presencial. 

439. Alguém – ué, normal por quê? 

440. TP – Lá não tem, IEDA/ 

441. IEDA - to contando ´pra ela, porque ela foi minha companheira. Eles falaram 

que uns 18 a 19 %. Da UTFPR. Que eles não querem mais do que isso. 

442. DENISE -e eles tem,...eles soltam uns índices no meio do caminho e 

olha...polo tal...polo tal... 

443. IEDA - |mas eu percebo assim, eles gostam de expor, não é aqule lance da 

cumplicidade, é exposição pra forçar alguma coisa que eu não sei exatamente o 

que é porque eles expõem certas situações envolvendo professores e tutores 

mas quando o erro parte da parte administrativa aí tudo bem, não tem problema. 

Ali ainda dá a impressão de que tá crescendo, tá no ínicio ... 

444. SULENA - tem disciplina de ética, lá? (risadas)  
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445. SILMA – É pra gerar competiçõa. Isso tem como finaliudade gerar 

competição, e de uma... 

446. TP - Pressão  

447. SILMA é uma pressão  uma pressão culta, descarada  

448. IEDA – eles sabem bem olhar os aspectos dos outros mas os deles... tem 

uma concentração de poder ai né/ 

449. DENISE – Já faz outra pergunta aí, vai 

 

4ª questão - Ao contrário agora. Um dia muito, muito bom 

450. SULENA– que nem a SILMA – eu acho que eu não tive...(risadas)  

451. DENISE – eu vou começar depois você vai, assim dá tempro pra você pensar 

. quando eu comecei na pedagogia (34:48) . A primeira atividade foi com a turma 

quatro . A turma quatro ela é  a maior turma. Foi uma atividade, foi um filme, uma 

professora, não lembro o nome da professora, mas a disciplina era Educação 

para as relações etnico-raciais e a gente assistiu ao filme              “ Escritores da 

Liberdade” e foi gostosa a dinâmica. A professora deixou um roteiro de trabalho 

com os alunos...é o conflito da função do tutor...porque nesse momento a gente 

trocou, os alunos trouxeram as JUSSARAências deles nas escolas, relacionaram 

com a disciplina, porque é difierente do aplicar prova;aplicar prova é chato, 

porque você tem que ficar ali naquele papel insisivo (35:40). Não tem dia lega de 

aplicar prova. É um momento gostoso com o aluno , com a turma de ouvir , de 

trocar , tranquilo  

452. SULENA - eu acho que esse momento de trocar experiência é muito legal. Eu 

to trabalhando no estágio , no grupo de estágio, então a gente tem os fóruns ao 

final da  da disciplina . Esse fórum de socialização , é...alguns tutores virtuais são 

convidados pra comparecer ao polo e acompanhar as apresentações  do 

encerramento da disciplina, as experiências dos alunos e os professores que 

acompanham esses alunos também são convidados pra participar desse fórum. 

Então se tem momento legal é o encerramento da disciplina de estágio . Esses 

fóruns de socialização. É um momento descontraído que você tem um... eu 

participo ali também do feedback , o que que aconteceu, do ttrabalho do 

professor  e do trabalho do aluno , esses são momentos bons. 

453. DENISE -Tem uma confraternização,  

454. SULENA – Os comes e bebes são os melhores  
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455. DENISE – E a expectativa da visita do tutor virtual. Com a Aline foi super 

legal. Foi ótimo . Foi uma tutora virtual.. 

456. SULENA– Dez. ela foi assim ( e balança a cabeça, como quem pensa em 

adjetivos positivos) 

457. DENISE – Demais (36:56) 

458. MARCOS – Acho que um momento de satisfação ,né, de... não sei.. de ver 

que, rendeu um fruto, Uma pessoa que, de início... o Professor Wilson. De inicio, 

é um senhor, já..não sei dizer quantos anos...mais de 50 anos, tranquilamente, 

mas ele não sabia mexer com ...hoje ele sabe...Aliás, não sabia mexer com 

informática: world, excel, nada disso e a gente ajudou um pouco no início e aí ele 

foi caminhando e recentemente ele veio me mostrar o relatório de estágio dele, 

muito bem feito aliás:  - Ô MARCOS, eu não sei como formatar, eu to perdido.Eu 

peguei, formatei, enviei pra ele e ele agradeceu. Falou:- Olha, poxa, obrigado 

mesmo. É um cara que, a princípio, voc~e olha ptra ele assim,você precisa ver a 

escrita dele Ele escreve muito bem. Então você vê que ele têm um repertório, 

tem tudo e pegou, em relação ao estágio , que ele fez tudo certinho, bonitinho , 

foi na prefeitura , tla, no depto da prefeitura . O que pegou foi só esta questão  da 

formatação que é o que pega todo mundo: uma coisa simples(38:08) Eu peguei, 

como a gente trabalha com a ABNT, faz de uma maneira bem tranquila, eu não 

tive...eu fiz questão inclusive de fazer pra ele, porque eu não ia sentar ao lado 

dele : - Faz assim, faz  assado. Eu fiz porque não custa nada.  

459. SILMA – Não interferiria em nada 

460. MARCOS – Não custa nada. Isso aí é... 

461. DENISE – é Técnico... 

462. MARCOS – É quarenta minutos,  uma hora de trabalho, vai... Pode ser até 

mais claro, mas não é nada, e o cara tá aí. Ele dá show em alunos, muito mais 

novos, um cara que é um exemplo pra turma toda. É um exemplo 

463. SILMA – Eu tenho um caso assim que, é Sr. Jair(risos). Ele foi mais 

interessante ainda , poque ele nem sabia ligar o complutador. Desde a primeira 

vez  era uma pessoa constante, era de segunda a sábado. Então a gente tinha 

que sentar no computador do lado dele. Na maioria das vezes ele fazia o 

trabalhinho dele. Ele escrevia e agente tinha que digitar.(39:17). Então era muito 

complicado porque é difícil você digitar sem intervir, porque você tá vendo que 

tem uma bagunça ali... uma bobagem ...e você não vai fazer nada. 
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464. MARCOS – É complicado. 

465. SILMA – então tinha hora que eu ...né? dizia: - Vamos parar, vamos sentar 

em outro lugar, conversar, lia com ele o texto e tentava tirar dele muito mais do 

que já tinha,né. Explicar o que tava acontecendo, o que tqava rolando, a bagunça 

que tava, tentava ajeitar isso mas tentando fazê-lo entender esse tipo de coisa. 

Hoje ele já...ele tá mais assim ...independente. então ele não precisa de muito 

dessas coisas. Ele não escreve bem ainda. Ele ainda bagunça muito o meio de 

campo, mas 

466. SULENA– mas houve um avanço já  

467. SILMA – um avanço muito grande. Foi uma das únicas pessoas que passou 

em matemática sem exame... 

468. SULENA– Olha que mérito 

469. MARCOS- Olha(surpreso). Matemática é muito difícil ...tem que ter mais. 

470. SILMA – Os melhores alunos ficaram assim revoltados. Então teve que ter 

aquele: - Ô gente, vamos , né...você são tão bons. Ele também é muito bom. 

Quer dizer, ele é uma pessoa muito esforçada ...ele põe os olhos (de todo 

mundo) sobre ele. Ele tem um foco sobre ele porque todo mundo conhece essa... 

471. MARCOS – Estou pensando em outra coisa, principalmente a gente que 

corrige quarenta por cento desse  trabalho é questão de ter bom senso  na hora 

de corrigir porque a gente não pode ter como parâmetro aquele aluno que é bom, 

com referencia a este alunos (40:56) mas isso que eu falei é em off, (risos) 

porque se não todo mundo vai vir pedir: - Ô MARCOS, dá pra formatar pra mim? 

(risos) 

472. SULENA–(dirigindo à SILMA)  ele ( o Jair) é morador da cidade? 

473. SILMA – ele diariamente manda e-mail cobrando essa greve. Ele está 

aflitíssimo pra retornar mas ele não é o único, muitos cobram e momento de 

prazer na verdade, sempre que eu estou com ele. Porque é uma relação já de 

...existe afinidade, amizade, então até as provas ao tranquilas, sem problemas, 

as apresentações, os seminários deles também são super agradáveis.  

474. TP – Na minha vez, em momentos agradáveis eu vou falar disso. 

475. SILMA – eles... nós temos alunos que se colocam muito bem, muito bem e 

que passam exatamente, muito mais do que se pede. E um momento der 

gratificação mesmo foi quando um professor esteve no último seminário. O 
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professor vei para assistir, pontuar, ele me elogiou muito. Isso pra mim foi o 

máximo (risos) Quem não gosta de elogio (risos)  

476. TP – Eu vou voltar aqui aindfa na turma dois, PA vocês analisarem de onde 

estou saindo, se não dá a impressão de que não tem prazer aí. A coisa chegou a 

um ponto de termos aqui um seminário com a presença do Fábio. A 

responsabilidade que todo mundo já previa,... O professor muito exigente, né... 

os alunos tinham que gastar cem mil reais num projeto. Então a gente imaginava 

que, depois de uma aula de Ética, depois de aulas de administração. Você 

imagina: nós tivemos alunos aqui fora fazendo projeto na horta da apresentação 

sentado aqui fora, nós tivemos um aluno que falou que não ia apresentar porque 

não havia feito o projeto e chegou na hora falou assim: - Não, eu tenho um 

projeto. Nós ficamos desconfiados. (43:13) nòs tivemos alunos que aceitavam a 

ajuda de políticos para realizar os projetos, não importando de onde a ajuda 

viesse. Essa foi  a frase. Na hora o Fábio ficou espantado com tudo aquilo que 

estava ouvindo e eu sai muito decepcionado daqui. Pois bem, quando ... aí vem 

o meu momento de felicidade: quando fui transferido pra turma da SILMA, (risos)  

477. SULENA– (risos) a Felicidade dele é largar a turma dele.(risos) 

478. TP – Enganei todo mundo 

479. DENISE – teve uma coisa boa nessa turma, eu(o TP) fui transferido.(risos) 

480. TP – Orientamos todos os alunos, entrei na turma e logo haveria outro 

seminário. Eu mais experiente, fui logo dando dicas de como fazer seminários, 

que seguissem aqueles passos. No dia do seminário, eu fiquei assim besta com 

o conhecimento (44:15). Não, só o conhecimento daquele assunto.. Cada vez 

que alguém tocava em assuntos relacionados vinham comentários tanto dos 

alunos que estavam apresentando, quanto dos alunos que estavam 

assistindo...e...espontâneo, devagar, calmo, não havia um apavoramento ali, ou 

seja, eles estavam seguros do que estavam dizendo...mas muito, muito inverso 

daquilo que eu estava passando na turma dois e eu acho que a partir daquela 

hora eu voltei a acreditar na EaD, porque eu tava perdendo ali. Eu tava a ponto 

de escrever tudo isso: - Eu vou escrever, eu vou escrever todas essas 

experiências porque tem alguma coisa errada aqui. E na turma quatro, to eu 

aqui,continuando acreditando ,tanto que estamos em pesquisa,  por conta de ver 

funcionando com alunos de verdade; não aquele que vei pra, né? 
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481. MARCOS -  eu lembro de uma cena, em TP, aquela da cola, que veio tirar 

satisfação com você. Aquela da vozinha assim. Você falou: Ô minha filha,... 

482. TP – Ei dei uma dura nela: - Você colou! (risos). Seu eu for fazer a linha do 

tempo dela...o começo foi tenebroso. 

483. DENISE – Sem detalhes pessoais.. 

484. SULENA– É aquela que grita? 

485. TP – É...deve ter problemas de audição...eu acho. E as pessoas tendem a 

entender que ela está gritando. Não ela não está gritando. Aquilo é normal...ela 

grita na prova, interessante...mas o caso é...está caracterizado como cola. Ponto. 

Não se discute. Cola? – O que você vai fazer com a minha cola? – Aguarde, e o 

professor vai dizer. E o professor disse: - Zero! 

486. DENISE – Esse é um momento muito bom (risos) 

487. TP- Não o momento bom foi aquele lá 

488. SULENA– E quem ficou com a turma dois? 

489. DENISE – e quem ficou com essa bomba? 

490. TP - A Adrian, mas ela tirou licença e a turma dois ficou sem tutor, aí me 

chamaram de volta. 

491. DENISE – Aí você mandou um e-mail de boas vindas.  

492. TP - Fiz o que eu acho que um tutor deve fazer. Mandei uma pergunta, 

ninguém respondeu (risos) (47:17) 

493. SULENA– Quantos alunos tem na sua turma? 

494. TP – Agora eu tenho vinte e quatro 

495. DENISE – Inicialmente 50? 

496. TP – É, 50 

497. IEDA – Posso falar? Primeiro, uma situação engraçada, (risos) Foi no primeiro 

dia da vídeo conferência, lá de Jandira, quando um aluno... 

498. DENISE – Essa eu sei. A gente ouviu daqui... 

499. IEDA – quando um aluno, perguntando pro orientador, o orientador dela (da 

JU) atualmente. Um professor com um cabTP deste tamanho(pondo a mão 

abaixo do ombro: - Oi professora! (risos) 

500. DENISE – Pra todos os polos ouvirem 

501. IEDA – (48:01) eu ria e não consegui nem andar pra avisar pra ele que era 

professor . e o cara: - Então professora, porque a senhora, ....e eu não conseguia 

andar ate´o aluno e todo mundo rachando o bico. Eu tava na ponto e ele virado 
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pra vídeo e não percebia os outros dando sinal: - É homem, é homem . eu não 

consegioa andar. Eu tava na pared enconstada, eu ria tanto. Acho que depois de 

umas quatro vezes que ele falou professora , aí eu encostei nele e disse assim: - 

É homem! Daí ele...(risos) e ele parou.eu disse: - continua falando . Realmente 

foi muito engraçado. É mas um caso de satisfação é mais ou menos uma 

situação parecidas com a sua (SILMA). Uma aluna com dificuldade. No começo a 

di acompanhou, dificuldade de digitar,  

502. TP – eu não entendi. A di ajudou? 

503. DENISE – É porque essa turma, quando a IEDA entrou,  essa turma que 

iniciou comigo, terminou com ela. 

504. TP – ah sei, e ai você foi pra Pedagogia.  

505. DENISE – É ? Esse caso ai a gente ouviu  

506. SULENA– tem uma particularidade nessa Pedagogia da UNIVERSIDADE DE 

GOIÁS. Cada um vem de uma raiz. Um da UNesp, outro da UTFPR.  

507. DENISE – a única que é nata é a Vanuza 

508. Vanusa- (invadindo a reunião) O que estão falando de mim, aí? (risos) 

509. SULENA– então vamos lá IEDA. É você 

510. IEDA – então eu achei super interessante ver o desenvolvimento dessa aluna 

e no final assim, ela toda apreensiva, e nós também, porque eu achei realmente 

que ela não fosse conseguir, passar a mão na monografia , não fosse conseguir 

apresentar, não fosse finalizar a digitação do trabalho, Acredito que tenha aí 

havido um auxilio. 

511. DENISE – Com certeza. 

512. IEDA – com certeza mesmo (50:27) mas assim:  

513. TP – Como assim? 

514. DENISE – Alguém pra escrever, porque ela tinha muita dificuldade.  

515. IEDA – Ela tem X amigos. Enão dizia, mas dizia. A gente Le nas entrelinhas. 

Fulana me ajudou, mas ...querendo dizer que ela estava ao lado todo o tempo , 

que ela correu atrás de documentação, né, dos mateirais, dos livros, enfim, mas, 

até aí, né, a gente fica a parte,  

516. DENISE – E foi um negócio a laço, né IEDA porque o negócio saiu assim,  

517. IEDA – eu tinha já preparado o espítito dela porque ela poderia não passar . 

Porque a orientadora dela falava muita coisa: o trabalho não tá bom, mesmo com 

ajuda. Só que eu não tinha noção do trabalho dos outros colegas . Meu momento 
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feliz nem foi o trabalho, foi a apresentação do trabalho. Eu vi o tanto que ela era 

capaz. Expôs bem, com muita segurança,  

518. DENISE ela estudou aquilo . ela sabia. 

519. IEDA – e no final passou. Todos passaram e ela passou também  

520. MARCOS – (52:05)Pessoal, são dez para as dez... 

521. ENCERRAMOS ESSA CONVERSA  

 

 

 

 

 

3ª conversa – em 02.09.2012 

 

5ª questão - Como seria o trabalho ideal de um tutor no polo?(06:14) 

 

522. JUSSARA - dificil... 

523. SULENA– Só essa também né.. 

524. DENISE – o trabalho ideal do tutor presencial no polo? 

525. TP – É 

526. (momento grande de silêncio) 

527. TP – quando você olha pro seu aluno. Você tem um aluno aí e você é o tutor 

dele. Qual é o trabalho ideal. Como é que eu colaboro aí? 

528. (momento grande de silêncio) 

529. DENISE – É isso que a gente tá tentando descobrir, TP. 

530. (momento de grande silêncio. 

531. SILMA – eu acho assim, ao invés desse acompanhamento, a gente vai 

detectar  umas dificuldades desse aluno. Aí como exemplo, na turma, na 

disciplina de matemática, todos apresentam muita dificuldade. Então qual que 

era o papel do tutor? O que você podia fazer pra auxiliar esse alunos, De início, 

tudo o que eu pude pesquisar na internet, tudo o que eu pude fazer download pra 

facilitar essa pesquisa deles de matemática, contatar professores particulares pra 

trabalhar com eles em grupo. (7:23)Então isso é uma coisa que você pode estar 

ali mediando. Isso é um exemplo do que pode ser feito mas... 
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532. MARCOS – Tem que ver  o que o ideal também, se é o ambiente, recursos de 

informática. 

533. TP – é o que você achar que... 

534. MARCOS – A gente tem por exemplo, a gente ...agente tem bastante recurso, 

a gente tem computador a vontade , tem os scaners, né? A gente só não autoriza 

os alunos a imprimir as coisas . (7:55)Tendo esse ambiente, entr a parte 

pedagógica, primeiro tecnológica e porque o aluno chega com uma deficiência 

mas a gente tem recursos, pode ajudar, vamos lá pro laboratório. Tem 

computador a vontade isso ajuda. Aí depois é em relação a disciplina porque não 

dá pra gente auxiliar em tudo. Tem coisa que é muito específica e eu pro 

exemplo, não tenho repertório nenhum pra tratar de matemática e gostaria. A 

gente fica até de mãos atadadas. Se lá. Poxa, não consigo ajudar, nem tento, TP 

– Mas MARCOS, se em matemática é específico e você não consegue ajudar, 

que outra parte é fácil e você poderia ajudar? 

535. MARCOS – Eu acho que...calma aí, calma (risos)  

536. IEDA- Eu pensei que...assim..., pela minha experiência, que eu sinto falta 

também, é que os professores estejam ali também  

537. MARCOS- isso é legal... 

538. IEDA – Talvez com essa interlocução, forçar mai que o professor esteja ao 

lado do aluno.  

539. JUSSARA- É porque nossa atuação tá ligada no que a faculdade exige do 

aluno, e também do tutor. 

540. MARCOS – Isso 

541. DENISE  – (09:13) Porque, por exemplo, no caso da UNIVERSIDADE DE 

GOIÁS, a gente não faz intervenção de conteúdo...Não faz. É uma norma. O 

tutor virtual que é responsável pelo conteúdo. Então o que acontece? O aluno 

chega aqui com uma dúvida de conteúdo, a gente faz uma orientação pra ele 

conversar com o tutor virtual. Então as vezes a gente ajude até a escrever, a 

expressar melhor essa dúvida,(09:34) mas nós não entramos no mérito do 

conteúdo, que é diferente ... 

542. MARCOS – Muitos alunos da minha turma, não sei da turma de vocês , eles 

não vão direto ao professor 

543. IEDA. Eles não recorrem. Eles não recorrem ao tutor a distância 
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544. MARCOS – Não sei como dá pra avaliar isso. Mas eles chegam  primeiro na 

gente, mas acho que é isso. A gente tem o papel de intermediar, o polo, a 

universidade. Se eles chegam primeiro na gente é bom, mas tem muita coisa que 

não cabe à gente. Aí eu acho que deveria ser direto e eles tem o canal pra isso, 

no ambiente  

545. SULENA (10:04) É mas se a gente for pensar num trabalho ideal, talvez o 

professor da disciplina teria que  delegar um pouquinho  mais essas funções. De 

repente, se o professor quer que tenha um vídeo no polo e a função do tutor. Ah 

vai ter um vídeo então ele vai delegar: - no vídeo, aproveite pra trabalhar isso, e 

isso, e isso. Passa as orientações  

546. MARCOS – No nosso caso até que temos essa autonomia, viu 

547. JUSSARA – é, no curso de ERER também (10:30) 

548. DENISE – Mas ele não usam esse recurso com frequência 

549. TP – E você acha di, que caberia a vocês da UNIVERSIDADE DE GOIÁS, 

sugerir autornomia do tutor, que dessem essa abertura? 

550. DENISE – Então, a gente...  

551. SULENA– Como assim, sugerir ao tutor... 

552. TP – Se a di tá dizendo, seu eu estou compreendendo, né, o professor não dá 

abertura, o professor não diz: - Olha, vocês poderiam colaborar assim, assim e 

assado... 

553. SULENA– Ah, eu acho que a  visão da UNIVERSIDADE DE GOIÁS, ela não  

tem essa visão em relação ao tutor presencial. Eles tem bem assim delimitados 

os papéis de cada um neste processo da EaD. Então, por exemplo, o tutor 

presencial na visão da coordenação do curso de pedagogia, não sei se isso 

acontece no curso de sistema da informação ou no curso de educação musical, a 

gente tem um papel administrativo e não pedagógico. E isto é fato. Agora, que já 

tentamos isso em muitas ocasiões e que talvez teria sido muito últil, necessário 

até porque nem no processo seletivo para tutor é verificado isso na nossa 

formação, se a gente tem essa formação específica... 

554. MARCOS- ( 11:58)E no curso do ERER, no EREr também tem esse papel 

administrativo.... 

555. JUSSARA – Eu acho que se tivesse mais cobrança por parte da universidade 

em questão dos alunos frequentarem mais  o polo funcionaria melhor. 

556. TP – e a distancia não da pra fazer? 
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557. JUSSARA – Porque na Web conferencia a gente tem isso de tá transmitindo o 

conhecimento ali do que a gente entendeu da web conferência . Depois eles dão 

uma serie de orientações  pra gente seguir  e debater c o0m os alunos então eu 

acho que... 

558. MARCOS – É até uma coisa curiosa, porque se eles só fazem o papel 

administrativo, DENISE  – Não temos  

559. MARCOS. Então quer dizer já é outra coisa. A gente tem que se preocupar 

em ler  pra poder corrigir as atividades  

560. DENISE – a gente não corrige atividade 

561. TP – e na ERER se você quisesse ajudar um aluno num conteúdo, se vocês 

quisessem mediar alguma tarefa você teria essa ferramenta? Você conseguiria? 

562. JUSSARA- Sim,  porque é um conteúdo que eu sou formada , mas uma 

formação mais específica, que foi o caso que eles escolheram  

563. TP - Olha, eu estava brincando com a di, ela tem umas especializações. A 

DENISE é especialista... Agora eu vou começar a fazer umas coisas e vocês 

dirão: - Nossa ele está interrompendo demais, mas é da metodologia. Eu ainda 

vou, antes de descrever e analisar, a gente ainda vai mostrar quem somos nós 

aqui. Um por um, né, e quando chegar nas nossas formações, eu faço questão 

de deixar isso muito claro pra ver o quwe se perde com essa formação. É um 

grupo muito bem formado aqui, pra pouco uso .Eu vou pra próxima pergunta. 

564. SILMA – Antes eu posso concluir?  

565. TP – Pode, fique a vontade... 

566. SILMA – que nem você falou de formação... em termos de matemática, que 

não tem como auxiliar, mas o aluno ..nós temos alunos que vêm com deficiência 

na escrita, interpretação.. 

567. MARCOS- Isso a gente consegue 

568. SILMA (14:33) – Então, e a gente faz esse trabalho quando eles tem que 

fazer os trabalhos deles na correção 

569. MARCOS – A gente indica. 

570. SILMA – além de indicar, a gente auxilia na escrita deles, na...como eu posso 

dizer...a gente ajuda o aluno a fazer a análise ali do que ele tá escrevendo, 

entender aquilo, a escrever melhora se pronunciar melhor, através da escrita 

então eu acho que é um outro trabalho que fazemos... Ver o desenvolvimento do 

aluno...A gente acompanha esse desenvolvimento. 
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571. SULENA– eu acho que o TP vai ter aí uma dificuldade na descrição do 

trabalho do tutor presencial porque ele vai partir de um ponto de vista da 

Universidade  

572. DENISE - ...e fica entre o administrativo e a docência . 

573. TP – Junto ciom essa fala nosssa eu vou anexar ...eu já tenho os documentos 

da u universidades ,,...o que elas dizem o que você tem que fazer  

574. SULENA– As atribuições ..de c\ada tutor  

575. TP -  Agora a partir da ...não é uma pergunta ainda...mas a partir do que a 

gente  tá vendo  elas que dizem que é pra fazer isso, mas apartir do que a gente 

tá vendo, será que a gente não pensa, como tutor, que pelo fato de sermos 

professores a gente não pode ir mais além? Essa é a minha hipótese do meu 

trabalho A universidade falou: - Você vai ser operador e você vai. No nosso caso 

da UNIVERSIDADE DO PARANÁ, você corrige e manda , não mais..Mas acho 

que pode melhorar….. bom...Aí a gente vai ver... 

576. JUSSARA – (16:14) – A gente acaba se limitando também mais a questão 

administrativa mesmo de responder e-mail  essas coisinhas né  

577. TP – que é a próxima pergunta 

578. JUSSARA – a gente fica mais no presencial, virtual, sei lá  

 

6ª questão - Quais dessas tarefas você considera meramente  técnicas ou 

operacionais? 

7ª questão -  Quais delas exigiriam a sua formação como professor?  Por 

quê? Dê exemplos. 

 

579. TP – Eu que eu gostaria agora é que a gente separasse tudo o que for 

operacional e tudo o que for ... 

580. MARCOS – Pedagógico.. 

581. TP – Então... você tá chamando de pedagógico  

582. SILMA – é um acompanhamento pedagógico... 

583. SULENA– Conteudista? 

584. TP – Não. Eu vou tentar globalizar tudo... Aquilo que é operacional ou aquilo 

que exigiria a sua formação de professor.. nas duas partes(17:00). A parte 
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operacional...tem uma parte aí que não exige que você seja professor ; uma 

outra pessoa faria, não precisa ser professor exatamente. Agora tem partes que 

só o professor faz porque ele é o professor. Que partes são estas? Temos que 

dividir em duas: olhar tudo o que você faz e separa. O que é meramente 

operacional e o que exige a sua formação de professor. Só pra dar uma exemplo, 

a IEDA, tem uma hora lá que ela vai junto com o aluno no trabalho dele. ( 17:33) 

Nesse caso não tem jeito, tem que ser professor. Depois vou pedir pra você 

(IEDA) explicar mais sobre isso. 

585. SULENA– Por causa da orientação? 

586. IEDA- Isso. 

587. DENISE – pela caracerística do curso também é. Especialização 

588. IEDA – Da universidade também. Eles exigem um pouco do tutor  só que a 

gente se sente um pouco largado também  

589. TP – mas qual é a tarefa?  

590. IEDA – ah, você está falando desta tarefa em especial? 

591. TP – Essa tarefa que exige que você seja professora. Não dá pra jogar para 

outra pessoa. 

592. IEDA- São atividades escritas que eles ( a UTFPR)  encaminham por e-mail e 

a gente aplicar. Então, nesse ponto você tem que explicar, você tem  que 

orientar, fomentar a discussão dos grupos. Você está ali pra isso. 

593. SULENA–(18:22) A gente é muito simplório. Tão simplório... 

594. TP – ...que não precisava ser professor... 

595. SULENA– Não.  

596. MARCOS – É mais instrucional.  

597. SULENA– eu acho que em nenhum aspecto aproveita-se a questão da 

docência,  

598. TP – Dá três exemplos pra gente. 

599. SULENA aplicação de prova, fazer relatório (há um padrão. Você só vai 

anotando quem veio,quem não veio) 

600. TP – Eu vejo a toda hora vocês conferindo muitos e-mail. Eu fico observando 

de longe. Esses e-mail que vocês a toda hora ficam conferindo é pra ver o que? 

601. DENISE - pra entrar em contato (com o aluno). Porque o tutor virtual trabalha 

em casa, então a gente faz o contato por telefone, faz o conta por... 
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602. SULENA (19:09) (o aluno) quando o aluno não acessa, 

603. DENISE - Não acessa,  não entrega atividade, então ele (o tutor virtual) 

manda pra gente.  

604. TP – E é muita coisa, não é? Porque a gente observa que dos tutores, você 

são os que mais trabalham, (risadas) 

605. TP- A gente vê vocês frenéticas. Vocês não veem a gente nesse ritmo.  

606. DENISE – obrigada, queremos a nossa parte em dinheiro (risadas)  

607. JUSSARA- vocês (da UNIVERSIDADE DE GOIÁS) 

608. tiram dúvidas de conteúdos, não é ? 

609. DENISE – Não, a gente encaminha 

610. SULENA– A gente ajuda a pessoa a pensar que ela precisa de ajuda. 

611. JUSSARA – quando a gente tira dúvida a respeito do conteúdo, a gente tá 

exeercendo a nossa formação ali. 

612. SULENA É, mas no nosso caso, a gente não tem essa liberdade, essa 

função. 

613. TP – Com você acontece/ 

614. JUSSARA – comigo acontece. 

615. TP – Fala então como é que acontece. 

616. JUSSARA – (20:00) No ERER, por exemplo, se a pessoa manda lá : - O que 

é pra fazer nesse módulo, não entendi direito. É você esclarecer melhor aquele 

conceito, você pode escrever pra pessoa. 

617. SULENA -  Mas ô JUSSARA, a universidade te dá essa autonomina?  

618. JUSSARA – Não, sei se ela dá, mas 

619. SULENA - Você tomo isso porque você ...você faz. 

620. TP – E porque você faz, se você não sabe se ela dá ou não dá? 

621. JUSSARA- ah porque eu tenho a minha função de professora. Sei la, eu me 

vejo como professora  

622. IEDA – É interessante que a UNIVERSIDADE DO ACRE, ela já coloca isso 

como prática essencial. Então,por exemplo, a gente tava na videoconferência no 

sábado então teve toda uma discussão lá sobre a área pública e  a área privada 

e quando terminou os alunos ainda ficaram confusos (20:51) e aí, como a gente 
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veio pra ca, os alunos ainda vieram me questionar sobre isso. Mas eu só pude 

responder pela minha formação, ser advogada.  

623. MARCOS -  É.. 

624. IEDA- A Leandra (outra tutora deste curso) já não conseguiria. 

625. MARCOS – Me diga, no pré-requisito, recomenta a formação ?  

626. IEDA- Não , eles dão preferência para quem tem Administração e direito na 

tutoria 

627. TP- Então não precisa ser professor? 

628. IEDA – Também, mas...se for professor, com Adm ou direito ou Pedagogia, 

eles dão preferência. 

629. DENISE – A exigência de ser professor é por conta da bolsa, né. 

630. TP – Minha crítica é: como é que a universidade não sabe que a di entende 

de inclusão , leu sobre inclusão, trabalha com curso de pedagogia. Como é que 

fica esse conhecimento dela?  

631. DENISE – (21:57) Então, é que a UNIVERSIDADE DE GOIÁS ela gosta muito 

de dividir os grupos, né. Então tem o grupo que acompanha o polo, tem o grupo 

que acompanha o tutor virtual, tem muito...por exemplo, o Abel que foi nosso 

supervisor , ele teve essa preocupação quando ele veio. Foi um dos poucos em 

perguntar qual era a nossa formação, mas parou no Abel, a coisa não seguiu 

adiante. A gente percebe isso claramente. 

632. TP -  e você, SILMA, o que você percebe de suas tarefas. Quais delas são 

opercionais e quais delas exigem essa docência sua. 

633. SILMA– eu acho que, primeiro, docência é na correção das atividades, 

acompanhamento das elaborações das atividades, acompanhamento do fórum, 

nós temos que acompanhar os fóruns, e darmos o feedback, participar. 

634. DENISE – Pra gente o fórum é fechado. A gente lê mas não responde 

635. TP- O seu também 

636. JUSSARA- O meu também, já pedi para abrirem mas, aaté hoje...Tô 

esperando. Porque é isso que a DENISE falou. São os papéis, assim, 

categorizados,da UNIVERSIDADE DE GOIÁS,  

637. TP  – eu diria assim : o que é puramente operacional na UNIVERSIDADE DO 

PARANÁ é o preenchimento da planilha de notas...  

638. SILMA – e as respostas de e-mail. 
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639. TP – muitas das respostas de e-mail são sobre questões administrativas:  o 

tratamento que você dá pras notas, enviar para os alunos, colocar no quadro de 

avisos para ficar público. Qualquer um faria isso  

640. SILMA – (23:49) mas pra nós da UNIVERSIDADE DO PARANÁ, a menor 

parte, vamos dizer assim, é a parte administrativa. Acho que a nossa parte é 

mais voltada aí pra... 

641. DENISE – Pra docência. 

642. SILMA – Tanto é que outro dia eu me observei, eu me critiquei dessa minha 

intromissão pedagógica. Eu me peguei me intrometendo na aula do professor. E 

foi uma coisa tão assim... Me chocou porque eu pecebi que eu estava agindo 

assim já algum tempo...e eu fiquei chocada comigo... 

643. DENISE – E quando voc~e faz essa intervenção, o professor aceita 

tranquilamente?  

644. SILMA – pelo menso até hoje não aconteceu nada   

645. DENISE – Também tem um ego aí. Pode acongtecer um ego  

646. SILMA – mas eu me preocupei comigo. Tanto que na presença de um 

professor  aqui no seminário, uma aluna tinha conversado comigo. Ela tentou 

assim, passar a perna em mim, isso eu me recordei faz pouco tempo. E quando o 

professor estava ali, ela atravessar com o professor e eu peguei. Imediatamente 

eu tive uma atitude autoritária diante do professor. Eu disse: - não senhor, ela 

está agindo de má fé. É assim, assim, e assado. E você (o professor) já definiu 

que não poderia ser, portanto não será.  

647. SULENA– Você fez essa intervenção? 

648. SILMA – eu fui extremamente autoritária. 

649. SULENA– (25:42) Ele disse: - Não, tudo bem, tudo bem. Eu percebi que ele  

650. MARCOS – Isso é na tua turma? 

651. SILMA – na minha turma. Ele mesmo disse: - Não, tudo bem, depois eu vou 

conversar com a SILMA e ela mesmo vai responder ...porque ele percebeu que 

pra mim ele já tinha definido as regras. Quando eu questionei...quando eu passei 

a questão da aluna, ele reforço as regras, que não aceitaria e eu percebi que ele 

tava caindo na lábia dela. E eu, na hora,  fui autoritária...porque eu acho que eu 

já tenho essa postura autoritária. Aí eu me vi autoritária.E quando eu tive essa 

postura autoritária, ele, que estava tendo uma postura amigável, talvez, ou, sei 

lá... 

652. SULENA– Flexibilizando, que é a palavra chave da EaD. Eu não sei quais são 

esses limites de flexibilização, não é ?  
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653. SILMA – mas eu percebi  que na hora ele tentou(26:44) me conter, assim, se 

contendo. E isso me preocupa muito, depois que eu me recordei desse fato. 

Engraçado, né. Na época não me preocupou, minha atitude, tamanho foi o meu 

envolvimento , talvez com o professor, com a disciplina, com os alunos. E hoje, 

depois de uma reflexão,  que eu me preocupo com as minhas atitudes. Tanto que 

eu falei pro TP que eu tinha uma questão em relação a isso. A minha 

preocupação hoje é até onde eu posso ir com esse envolvimento...éh ele não 

queria usar esse termos, mas esse envolvimento em questão das aulas, em 

questão das disciplinas, 

654. SULENA - Em questão do andamento  da organização da aula.. 

655. SILMA – E pedagogicamente. Dessa intromissão, que hoje eu me percebo  

tendo. Então é uma coisa muito séria. Até onde eu posso me posicionar, assim,  

sem  me sentir a professora da disciplina(27:49). 

656. IEDA – O TP pode te responder  tudo isso. (risos)  

 

657. 8ª questão - Quais os assuntos ou questões mais recorrentes na sua 

interação com o aluno? 

 

658. TP -Quando os alunos procuram a gente, geralmente quais são esses 

assuntos. Ele vem aqui para interagir com a gente. Geralmente que assuntos são 

estes? Quando procuram... 

659. MARCOS – Como fazer? 

660. DENISE – Po que procura? 

661. TP – Não. Qual é o assunto. Geralmente qual é o assunto. 

662. SULENA– questões administrativas.  

663. DENISE – pegar livro. 

664. SULENA Cadê o material. Pegar livro. 

665. MARCOS – No nosso caso ... 

666. DENISE – Carteirinha... 

667. MARCOS – Como realizar determinada atividade. Pera aí, a gente vai parar 

pra fazer juntos, porque precisamos ver o que ela está pensando... 

668. SULENA– Na UNIVERSIDADE DE GOIÁS é puramente administrativo,  



214 
 

669. DENISE – Ah fiqui doente. Olha vou desistir da disciplina. Não vou fazer a 

prova. Problemas familiares.  

670. MARCOS – parece que o monitoramento de vocês é todo dia, né? 

671. DENISE – todo dia. 

672. MARCOS -  De acesso. Mas tem mandar relatório? 

673. DENISE - Não, a gente acompanha pelo controle nosso  

674. MARCOS – Certo, certo, mas tem a orientação deles 

675. DENISE – A recomendação é que nós façamos esse acompanhamento . 

Essa é a nossa parte: garantir que o aluno acesse, entendeu? Então o cara não 

acessou lá a quatro dias. O que está acontecendo, entendeu?  

676. TP – IEDA, qual é o assunto? 

677. IEDA – (29:19)No meu caso é dificuldade de acesso, alguma dificuldade de 

realizar alguma 

678. IEDA – No meu caso é dificuldade de acesso. Alguma dificuldade de realizar 

alguma atividade e principalmente monografia. Auxiliar na elaboração da 

monografia. 

679. JUSSARA – é que aí entra o papel de professor 

680. IEDA – fazer a leitura da monografia dos alunos, fazer correção. Eles pedem 

muito isso. 

681. TP – quando eu sou procurado, geralmente é operacional. dificilmente um 

aluno me procura com uma questão de ordem filosófica, por exemplo., que tenha 

a ver com o cointeudo do curso. Mesmo quando voc~e tenta interagir com ele 

num fórum, por exemplo, ele não vem, ele corre. Só que me parece que isso é 

uma outra ...dá uma outra tese isso aí., porque em fórum ninguém entra em 

debate nenhum. Todo mundo concorda com todo mundo (risadas) 

682. DENISE – Fórum de interação...fórum de concordação...(30:12) fórum de 

concordância. 

683. JUSSARA – Aí completa o que o outro disse : Como disse fula tal tal e tal  

684. DENISE – Não, E o cara que discorda...porque a gente tem um grupo que 

discorda. Ele é odiado pelo grupo. discorda com razão... 

685. SULENA– Tem argumento, fundamento...Aí o grupo vai por água abaixo. 
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686. JUSSARA- Eu sou procurada, não por todos como eu gostaria, mas pra tirar 

dúvida de conteúdo também. Dúvida de conteúdo, além desses problemas que 

elas falaram . Problema de acesso, problema familiar, “vou desistir do curso”... 

 

9ª questão Seus alunos te procuram virtualmente ou presencialmente para 

tratar de assuntos relacionados ao conteúdo das disciplinas vigentes no 

curso? Se sim, como você interage com o aluno para que ele se desenvolva 

no processo de aprendizagem??  

687. TP – E de conteúdo? Algum aluno já procurou você querendo discutir alguma 

coisa  de conteúdo. Se ele procurou, como você fez pra desenvolver o processo 

de aprendizagem? Qual foi a sua ação aí? 

688. SILMA – o que acontece é o seguinte: a minha turma já tá no quinto período, 

quarto semestre. De inicio, eles me procuravam quase que diariamente, 

principalmente um pequeno grupo pra interferências, pra considerações assim. 

Então o que nós tínhamos? Nós tínhamos alguns dias da semana em que 

sentávamos e estudávamos juntos. Como são disciplinas novas pra todos, então 

nós estudávamos. Eu participava dos estudos deles pra tentar...  

689. SULENA– contribuir com eles. 

690. SILMA - sanar algumas dúvidas, também. O que acontece é que eu percebi 

que isso foi deixando de acontecer de acordo com a maturidade no curso. Eles 

foram se tornando independentes, autônomos e não sentindo a necessidade de 

vir ao polo com tanta frequência  

691. MARCOS – antes eles cobravam, né? É a mesma coisa. Eu to falando isso 

porque com a minha turma foi a mesma coisa. 

692. SILMA – E hoje, quando eles vem...éclaro que eu não estou falando do pós 

greve, porque abriu uma brecha aí muito grande  mas até beirando a greve, eles 

vinham assim, vamos dizer assim, uma vez por mês, por semana aliás,  duas 

vezes por semana, mas em grupos. então eles se combinam,  pra sentar em 

grupos, pra fazerem atividades juntos, porque um entende, auxilia o outro, isso. 

693. TP – Mas SILMA, eles te procuram virtualmente? Você tá dizendo do 

presencial. E virtualmente? 

694. SILMA – e virtualmente, de início, o que acontecia mais era menos 

virtualmente e mais presencialmente. E hoje como deixou de acontecer, vamos 

dizer assim praticamente...não sei se totalmente, eles continuam virtualmente 

com algumas dúvidas. 

695. TP – comigo aconteceu algumas coisas. Só acontece presencialmente se eu 

provoco.nós estamos no meio de uma fase e aí o aluno cumprimenta, e a gente 
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pergunta: - Como tá indo a disciplina...conseguiu entender aquilo? Aí ele se 

aproxima, mas porque ele foi cutucado, né. Aí ele pensa?  “Nossa, ele se 

preocupa?”  Estou fazendo jus ao meu salário (risadas) 

696. IEDA – tá gravando isso? 

697. TP – Tô... 

698. IEDA – você não tem vergonha de falar isso não? 

699. MARCOS – A grande questão é que ele edita tudo, né? (risos e piadas) 

700. TP - (34:24) então é essa minha questão: o aluno tá te procurando ou 

presencialmente ou virtualmente pra tratar de questões específicas de conteúdo? 

Então a SILMA já deu o parecer dela e eu dei o meu  

701. MARCOS – Por exemplo, tem um conceito agora, que eles estavam 

discutindo lá que tem a ver com... o resultado disso é que tem que fazer um 

...como é o nome daqueles ...diag... 

702. DENISE - mapa conceitual? 

703. TP – Organograma? 

704. MARCOS -  Organograma, isso... só que é baseado no conceito de um cara 

que...ai eu me propus a pesquis...ajudar eles a pesquisar...em grupo só me 

procurou...a procurar pra... eles procuram de lá...eu procuro daqui...Se eu 

encontrar alguma coisa eiu mando. O outro foi referente ao...aquela questões 

que tem no Moodie, são quatro opções mas ele optou o uma ...Ele disse: - O 

MARCOS, tem como ver isso? Eu falei – Ó, até onde eu sei não, mas eu vou 

encaminhar pro professor. 

705. TP – ótimo, e mesmo que a UNIVERSIDADE DE GOIÁS impeça vocês de ...e 

diga:  – Olha não faça isso.! (35:35) Já houve um caso de um aluno em 

particular, de acabar indo bater um papo com um aluno de forma... como foi?  

706. SULENA- ...uma aluna, logo no início...ela é da turma de 2010...e ela ficou de 

recuperação de mês de janeiro, né...quem tava de plantão era eu e aluna pediu 

pra eu dar algumas explicações. Eu me me manifeste, ajudei, me propus a ajudar 

...né...mas naquele encontro eu sugeri que como tinham vários alunos na mesma 

condição, que organizasse o grupo e me dispus mesmo a vir ajudar. 

707. TP – então é algo possível, se quisesse, né! 

708. SULENA– é possível, mas informalmente, né...assim, não ter um apoio, um 

suporte, não. Eu faria o estudo sozinha e eu orientaria por minha conta. 

709. TP – até porque você é mestra em educação ,  
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710. SULENA– É. E ai daria pra   

711. TP - a di tem especialização, tudo na ária de educação.   

712. DENISE – sim.  

713. SULENA– Sim. Eu conhecia o conteúdo, não teria o menor problema, mas 

isso eu não teria suporte nenhum da universidade, nenhuma orientação da 

universidade.  

714. DENISE – E assim: se tivesse uma divergência de ideias de metodologia 

poderia até gerar um... 

715. SULENA– conflito. 

716. DENISE Com certeza(36:37). 

717. TP – E a IEDA, tem IEDA? 

718. IEDA – Ah bom, assim ...a Universidade...fica uma coisa meio complicada, 

porque ela termina a vídeo e fala assim: - agora vocês vão discutir com o tutor 

presencial. Só que eu fico pensando: - como é que a Leandra vai discutir isso? 

Se ela não tem a formação específica? Fica um pouco contraditório isso. Mas 

assim: eu to combinando...eu respondo tranquilamente, quando vem as 

mensagens . Tem algumas mensagens assim: - Olha, to com dificuldade nessa 

atividade. Você pode me ajudar a compreender isso? E eu respondo 

normalmente, mas eu precebo assim, que a Universidade ela abre pra gente mas 

se alguma coisa acontecer ela não tá atrás pra segurar. 

719. TP – quando se trata de conteúdo, o tutor presencial fica... 

720. IEDA – A gente fica sozinho. 

721. DENISE – É complicada essa situação, porque esse contato com esse 

professor, direto com o tutor não existe. Então nem sempre é possível falar na 

mesma língua do professor . 

722. TP – Então é possível se o tutor presencial tivesse contato com o professor, é 

isso? 

723. DENISE – é uma brecha  

724. TP – como é isso? 

725. DENISE – vocês fazem contato com o professor?  

726. SILMA – Fazemos contato, inclusive, eu me recorde de uma situação que um 

grupo de alunos teve uma dúvida da disciplina e eu dei uma estudadinha, fiz 

umas leituras, interpretei e escrevi pro professor, a dúvida do aluno e a 

possível... 
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727. DENISE - solução, interpretação. 

728. SILMA – da interpretação que eu tive, se eu poderia repassar para eles e isso 

foi no início, ele ainda tirou mais algumas dúvidas  nesse diálogo virtual, para que 

eu pudesse chegar nos alunos com uma conclusão melhor.esse contato com os 

professores nós temos sim.  

729. JUSSARA – depende muito do professor, né. Por exemplo no ERER, tem 

professor que tá lá, disponível no fórum pra tirar dúvida, tal, e tem outros que sai 

fiora, não esclarece... 

730. MARCOS – isso é comum... 

731. DENISE – quando eu estava na UTFPR, quando apareciam essas dúvidas 

teóricas e eu não tinha formação, eu conversava com o professor. Na 

UTFPR,isso...eu acho que isso  é diferente até na especialização, não sei. O 

professor respondia rapidamente e tava ali muito participativo . Na UTFPR eles 

estão bem mais próximos do que na Pedagogia ( da UNIVERSIDADE DE 

GOIÁS). Na pedagogia, o tutor virtual é que leva essa disciplina, né. O professor  

é quase que o conteúdista  

732. MARCOS – ele só faz a seleção e coloca lá. 

733. SULENA– o professor é mais coadjuvante que o tutor virtual. 

734. TP – engraçado, a gente percebe...não sei se a SILMA e o MARCOS 

concordam comigo, mas como diferencia de professor pra professor na 

UNIVERSIDADE DO PARANÁ. 

735. MARCOS – Claro! 

736. SILMA – Sim.  

737. TP – Teve um caso de um professor propôs um fórum presencial aqui, depois 

de uma web conferência. Houve a web conferência teria que haver o fórum. 

Tinha regras, o aluno tinha que estar presente e antes de dizer alguma coisa, ele 

tinha que ter base teórica, e eu estava ali pra garantir que ele teri essa base 

teórica e agente já começo muito mal, né, porque eu li mesmo. Pensei: deixa eu 

ler isso aqui ..muito, né, para me preocupar com a minha mediação, ali, né. O 

primeiro caso que era aquela aluno que eu contei pra vocês, que gritava..., ela 

começou –Olha, ...(eram questões éticas)...ele falou – eu acho que não é legal 

ser gay. Era uma das questões, racismo, homofobia,... 

738. MARCOS – Isto era baseado naquele filme, não é? 

739. TP – Isso, como era o nome do filme? 

740. MARCOS – eu não vou lembrar, mas era um filme polêmico.. 
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741. TP – aparece nu masculino...ele é forte. 

742. SULENANacional/ 

743. TP – Nacional . Não lembra o nome do filme?  

744. SULENA– não lembramos. 

745. TP – O MARCOS teve problemas com o filme. 

746. MARCOS – sim, no fórum, o cara se manifestou se dizendo cristão, 

evangélico, dizendo: - como pode indicar um filme desse, quer diz\er, ele não 

conseguiu alcançar a intenção do professor, né. O sentido de reflexão e não de 

contestar a escolha que foi feita, mas depois a gente lembra. 

747. TP – Ai a gente pedia pra amarrar aquelas experiências particulares de cada 

aluno: - Ah meu vizinho, né, com as questões teóricas. Aquilo que ele tinha lido e 

ficava visível que ninguém leu nada  

748. DENISE – Só o TP, (risadas)  

749. TP – E na hora de responder pro professor, na hora da resposta pro 

professor,...eles é quem tinham que resumir ali quando voltássemos em 

webconferência, ficou visível...ficou ali no senso comum... quer dizer, a gente se 

envolve em conteúdo, a gente se prepara, principalmente se for um debate. 

750. JUSSARA – (42:34)É mesmo que a gente não saiba aquele conteúdo, 

específico, por exemplo, no ERER tem vários conteúdos que a pessoa tem que 

ter aquela formação, por exemplo : Quilombos, colonização...mesmo que você 

não tenha aquela formação...você, lendo o conteúdo, você vai saber, pela sua 

formação, que não é aquela especificamente, mas que envolve ...isso a gente vai 

saber orientar, vai saber falar algo, né, não precisa ser especificamente a 

questão, mas a gente tem uma outra leitura que a gente pode já tá passando pro 

aluno, então não precisa ser específico da área. 

751. TP – Tá bodm então, acho que já deu por hoje.Agora a gente faz a última pqa 

gente compreender o que seria um bom tutor, já que somos todos professores, 

mas eu não vou forçar nada não. Isso é o resultado de toda essa conversa nossa 

aqui.  

752. SULENA– Fazer uma proposta. Vamos pensar nisso. De tudo o que a gente 

discutiu, pensar nessa proposta...efetivamente.. 

753. DENISE- Concretamente... 

754. TP – Pé no chão também né...porque, no caso da UNIVERSIDADE DE 

GOIÁS, aí, olha... 
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755. SILMA – mas agora, considero fechado (a conversa) que eu sei que eu 

atormento. 

756. TP -  então tá aberto então, se você tá dizendo que tá aberto. 

757. SILMA – Não não. Você falou em termos dfa UNIVERSIDADE DE GOIÁS, 

que nem a SULENAdisse que a UNIVERSIDADE DE GOIÁS deixa claro: o papel 

do tutor muito claro, é administrativo. E a UNIVERSIDADE DO PARANÁ, ela 

deixa claro  

758. TP – eu tenho certeza que não. Tanto que cada professor pede pra fazer uma 

coisa.  

759. DENISE – mas você não tem um documento. 

760. SULENA– Nenhum documento... 

761. TP – Nós temos um professor que nem respondia, você lembra SILMA. 

762. MARCOS – Tem algo no edital, mas  

763. TP – SILMA, conta isso... 

764. SILMA – Nós tivemos um professor que passamos o período todo com ele e 

ele não respondeu. 

765. TP – nós não fizemos nada, não corrigimos não  

766. SILMA – Não, eu ainda corrigi as atividades, que...apavorou...e aí, como é 

que fica, já corrigi, é a nossa obrigação, como eu e o TP, tínhamos dividido, eu 

peguei e fui corrigindo, corrigindo, corrigindo, mas naquela, e sem 

767. SULENA– Sem nenhum parâmetro,  

768. SILMA – Sem parâmetro nenhum, sem nada, sem ideia, mas já deixando 

alguma correção, alguma coisa feita, porque se soltasse alguma coisa, não ficar 

desesperada 

769. TP – É como se ele disse eu dou atividade, eu corrijo. 

770. SILMA – Ele lanço de repente a correção, as notas. Foi quando a gente 

pegou e enfurnou, jogou fora nosso trabalho. 

771. SULENA– Ele nem perguntou... 

772. TP – nada. 

773. JUSSARA- voc~es mandaram e-mail? 

774. SILMA – não ele nunco respondeu e-mail 
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775. SULENA– ignorou? 

776. SILMA – Total 

777. JUSSARA – aí, uma coisa que eu acho legal no ERER, éehhh , nós temos um 

encontro.... antes de começar cada módulo, a gente tem um encontro. Uma 

webconferência com o professor do módulo (46:00).  

778. SULENA– Que legal!!! 

779. DENISE – isso é interação! 

780. MARCOS – isso é muito legal, 

781. TP – E esse encontro? 

782. JUSSARA – Ah a gente pergunta sobre como ele estruturou a aula, ou sobreo 
o conteúdo... 

783. TP – E depois nuca mais... 

784. JUSSARA – Aí tem alguns que são presentes. Você vai lá no fórum, você faz 
a pergunta e ele responde. Com outros acontece também mas é raridade. Mas 
professor que está sempre presente é raridade. 

 

785. SULENA– Na disciplina de estágio, isso acontece. Antes de iniciar a 
disciplina, ele reúne o tutores presenciais de estágio numa web, pra definir bem 
quem vai cuidar de toda a papelada. 

786. JUSSARA – O tutor virtual tem mais um encontro presencial lá na 
UNIVERSIDADE DE GOIÁS, pra discutir. Eles não fazem questão que o tutor 
presencial vá, aliás nem custeiam a viagem, mas o tutor virtual tem que estar 
presente nesses encontros presenciais lá na Federal mesmo, no início de cada 
módulo. Pra gente é só o virtual, a web.  

787. DENISE – E eles custeiam o tutor virtual? 

788. JUSSARA – custeiam 

789. DENISE – Porque tem tutor virtual que não mora lá. 

790. JUSSARA – É aquilo que a di falou, é que o virtual tem mais uma ligação 
direta com a faculdade do que... 

791. DENISE – O tutor virtual está ligado ao Programa de Mestrado. 

792. SULENA– É...a linha de pesquisa do professor. 

793. JUSSARA – É que no ERER não é assim 

794. TP – Eu acho assim...se a universidade pensa assim, ela comete um engano:  
por que ela contratou um professor... no nosso caso, porque esse tutor estudou 
tanto? Eu não sei se vocês tinham observado já... Ninguém aqui estudou 
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pouco...Desculpa...nada contra a ter somente a graduação...mas nenhum de nós 
tem apenas uma graduação e ponto...nenhum de nós...não é...(47:57– a di tem 
oito especializações (risos) 

795. DENISE – Isso é mentira, olha TP..(risos e piadas).  

 
 

4ª conversa – em 23.11.2012 

Obs. (Conversa sem a presença da Tutora JUSSARAane, da UNIVERSIDADE 

DE GOIÁS) 

 

10ª questão - É uma pergunta objetiva. Na abertura de cada disciplina, você 

procura saber dos assuntos ou conteúdos a serem tratados nela, da 

bibliografia? Você lê o material destinado ao aluno (apostilas, artigos, 

livros)? Se sim, há discussões entre você e seus alunos sobre essas 

leituras? Se sim, exemplifique. 

 

796. MARCOS –(02:29) não é objetiva não.  

797. SILMA – é pra responder?  

798. TP – Não foi objetiva não? 

799. SILMA – Deveria ser, deveria ser assim (referindo-se à pergunta) mas na 

verdade eu não faço isso.  

800. MARCOS – Na verdade a gente...porque tem realidades diferentes aqui, Nem 

todo mundo tem essa tarefa de abrir..tem sim de se situar, mas por exemplo, 

leitura, como a gente tem, nem todo mundo tem. Eu, eler o texto todo não, mas 

eu me situo em tudo o que está sendo pedido. Eu já fiz muita leitura, mas a gente 

vê que não...é legal, mas toma muito tempo...a gente até aprende mas, a gente 

não vê demanda pra essa leitura nossa, ou seja, o aluno...leu ou não leu, o aluno 

não vai te perguntar conceitos e sim ... 

 

801. DENISE – Eu ia falar justamente isso,  que no início eu me preocupava em 

ler, mas depois você não vê sentido, porque no nosso caso, você acompanha 

três turmas, você se desdobra sem necessidade, mas tem casos, tem algumas 

disciplinas que a gente precisa ficar um pouco mais atento porque a gente já 

sabe que os alunos vão ter dificuldade. Ma s AM gente tem que se situar, como o 
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MARCOS disse. Tem que saber o que está acontecendo, que atividade está 

acontecendo, entrar nos fóruns. A gente tem o costume de entrar nos fóruns, 

mesmo que a gente não participe. A gente não participa. Não tem o link pra 

responder, mas a gente acompanha pra saber como os alunos estão e tal... Isso 

a gente faz.  

 

802. SULENA– (03:51)E não daria conta pela quantidade de disciplinas  que são 

oferecidas... 

803. DENISE– são muitas  

804. SULENA– São oito ou seis. 

805. MARCOS – tudo de uma vez? 

806. DENISE – por módulo são seis ; como a gente acompanha três turmas. São 

seis discplinas... 

807. SULENA– Por turma, por semestre 

808. DENISE – É muita coisa 

809. SULENA– é muita disciplina ao mesmo tempo. 

810. DENISE – Masao mesmo tempo nas três turmas são seis disciplinas. 

811. TP - Só um minutinho, só pra gente organizar. A UNIVERSIDADE DE GOIÁS 

é impossível porque vocês tem várias turmas. Do jeito que estão organizadas, 

nem poderiam dar conta, não é isso? 

812. SULENA– É, porque todas as tutoras cuidam de todas as turmas, né. Então 

se...apesar de... uma coisa é legal ver porque as disciplinas, elas se repetem, 

apesar de ter...houve uma mudança de grade curricular, mas essencialmente 

não houve mudança, né 

813. TP – Deixa eu fazer duas perguntas preocupantes. Se no caso da 

UNIVERSIDADE DO PARANÁ, se você ler, se você se entregar a leitura, você 

estaria se formando com o aluno. 

814. MARCOS – Isso... 

815. TP – essa leitura não fazria com que você ficasse mais a vontade pra 

provocar o aluno, por e-mail, .. ?  E pra UNIVERSIDADE DE GOIÁS – Se eu não 

tenho que me envolver com conteúdo, então será que a função do tutor 

presencial da UNIVERSIDADE DE GOIÁS dispensa a formação dele de 

professor? Vocês viram as duas questões? 

816. SULENA– Quer começar a UNIVERSIDADE DO PARANÁ? 
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817. MARCOS – (05:42)Não, eu tava falando que...eu ia dizer que algumas tarefas 

demandam essa leitura, pra entrar no fórum, como você diz, é bom dar uma lida 

pra ver uma questão, pra problematizar a discussão, se for o caso. É que tem 

professor que orienta pra entra nos fóruns e outros não. Então nesse caso é 

necessário ter uma leitura prévia, então, quer dizer, é pontual, não é o volume de 

leitura que todos os alunos tem, até porque , imagina, ler de três disciplinas, todo 

o conteúdo, é impossível, né, no nosso caso ds UNIVERSIDADE DO PARANÁ.  

818. SILMA – na verdade, essa leitura existe, ela não existe assim que a 

plataforma abre, assim que as disciplinas entram. Na verdade o que é que a 

gente faz? A gente faz um apanhado de tarefas, um download de tudo e essa 

leitura vai acontecendo conforme vai surgindo, vai vindo a demanda, 

principalmente as atividades...(06:41) então eles vão lançando atividades que é 

de nossa competência a correção e, quer queira, quer não a gente tem que estar 

interado pra aconteça essa correção, então a gente faz a leitura, mas não 

imediatamente na abertura, a gente vai fazendo durante o curso, e eu acrdito até 

que juntamente com o aluno, né 

819. TP – então no caso da UNIVERSIDADE DO PARANÁ não existe discussão 

com o aluno sobre o conteúdo, aleatóriamente, não! 

820. MARCOS – Não 

821. SILMA – Não 

822. SULENA– Nem pontualmente? 

823. SILMA – Pontualmente de acordo com as dúvidas deles 

824. SULENA– A gente não tem nem espaço pra isso. Você falou assim, se a 

gente se dispensaria a formação de professor. Eu que totalmente... 

825. TP – no caso da UNIVERSIDADE DE GOIÁS.. 

826. SULENA- No caso da UNIVERSIDADE DE GOIÁS. 

827. DENISE – No estágio, não. 

828. SULENA– Mais ou menos. 

829. TP – no caso da UNIVERSIDADE DO PARANÁ  

830. SULENA– Mas não requer assim conhecimento 

831. DENISE.- ...do dinamismo escolar. 

832. TP – Eu vou dar um exemplo, eu tive...Depois da greve aconteceu de o 

professor se restringir a um capítulo e eu tinha que corrigir um trabalho que era 

uma pesquisa que estava embasada naquele capítulo. Se eu não lesse o 
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capítulo, eu não saberia como fazer esse trabalho. Eu também não sabia quem 

ia corrigir o trabalho que ia valer 40% da nota total. Então eu li, era Psicologia 

Organizacional...quer dizer, tá mais perto da gente, da nossa formação, e eu 

consegui, mas eu fico preocupado quando é uma disciplina que está...cujo 

conteúdo é distante de mim. Aí eu busco ajuda, porque é muito difícil. Houve 

vezes de eu largar mão. Eu não posso fazetr isso, que é a famosa matemática 

aplicada,  

833. MARCOS – Ah não dá... 

834. SILMA – Mas eu acho que matemática foi o mais simples de tudo pra corrigir, 

porque? O professor  é tão objetivo, que  o professor manda  o resultado, vamos 

dizer assim, a correção...o gabarito, que é aquilo, não tem como fugir, 

835. MARCOS – É o visual... 

836. SILMA – agora o que é mais complicado – se você não se interar são as 

demais disciplinas , que exigem a leitura, exigem conhecimento.. 

837. TP – Você me perdoe, porque essa conversa é chata mesmo. 

838. Outra pergunta pra UNIVERSIDADE DE GOIÁS: então não não é Ju? 

839. SULENA– Então a di colocou assim, , na questão do estágio que talvez, o fato 

de conhecer a rotina escolar  facilite um pouco mas.. 

840. DENISE – É uma função administrativa, 

841. TP – di, de tudo o que eu conheço de você, então eu vou aprovenitar dos 

nossos papos pra incluir algumas informações na pesquisa. Voc|ê não acha que 

a UNIVERSIDADE DE GOIÁS, sabendo que você entende um pouco além das 

meninas sobre Educação Especial, ela não devia aproveitrar esse conhecimento 

seu?  

842. DENISE – Poderia. 

843. TP – Poderia  

844. DENISE – Poderia mas não faz, e nem se interessa 

845. SULENA– E não está preocupada. E nem quer saber se nossa formação com 

diz com o curso ou não. 

846. TP – Não, né, mas se quisesse  

847. di – Sim. Mas não está preocupada ainda... 

848. TP – e tem a questão so salário, né (risos). Essa é uma piadinha minha e do 

MARCOS. 

849. TP – O IEDA, a pergunta nossa é a seguinte, você lê o conteúdo que .. 
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850. IEDA- essa é a primeira pergunta?  

851. TP -  É 

852. IEDA – então é assim, no primeiro ano eu li, li, em conjunto com os alunos. A 

cada semana tinha uma quantidade de páginas pra ler.. 

853. TP – você acabou se formando..você se formou... 

 

854. IEDA – Eu fiz a leitura junto com eles, eu me interesei por fazer. Na segunda 

e terceira turma agora, jaó não 

855. DENISE – é o mesmo material. 

856. IEDA – É o mesmo material. (11:04) 

 

 

 


