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1 DENOMINAÇÃO 

 

 

 

  



  



2 COMPETENCIAS E HABILIDADES 

 

 

 

Ao encerrar a sua participação nesse módulo você 

terá uma visão ampliada do que o curso de formação 

de professores tutores pode lhe oferecer. 

 



O material está sendo entregue na forma de uma 

introdução que representa um convite à sua 

participação ativa no ambiente. 

 

Ao terminar este curso, você estará apto a responder 

diversos questionamentos que muitos docentes 

ainda não conseguem responder a contento:  

 

• O que faz um professor tutor?  

• Quais são as suas verdadeiras atribuições?  

• Quais as dificuldades que ele vai encontrar 

para desempenhar o que dele se espera?  

• Basta ser um professor formado para se 

tornar um professor tutor? 

 

 



 

 

Analisar as competências assinaladas e verificar se 

considera importante modificar ou inserir novas 

competências. Justifique suas alterações.  

 

 

 

Se estiver previsto na modalidade que está 

desenvolvendo o curso, envie o resultado de seu 

trabalho para o orientador. 
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3 CONTEÚDO 

 

 

 

Durante a apresentação do texto serão 

apresentados conteúdos referentes aos seguintes e 

importantes aspectos: 

 

• A importância da orientação acadêmica; 

• A formação permanente e continuada; 



• A necessidade da formação diferenciada do 

professor tutor; 

• O ambiente de trabalho (ambientes 

enriquecidos com a tecnologia); 

• A importância do tutor como mantenedor do 

ponto de equilíbrio financeiro dos cursos 

ofertados na modalidade do ensino a distância 

(ROI – Retorno do Investimento); 

• A captação do interesse e participação motivada 

do aluno; 

• Questões referentes aos modelos em ensino a 

distância. 

  



4 BOAS-VINDAS 

 

 

Se você está com este material em mãos, parabéns.  

 

Isto significa que você escolheu fazer parte de um 

programa de formação de um dos profissionais mais 

requisitados no mercado contemporâneo.  

 

A orientação acadêmica é oferecida como forma de 

apoio decisivo ao aluno que escolhe desenvolver seu 



processo de formação nos ambientes enriquecidos 

com a tecnologia.  

 

Esta atividade assume, cada vez mais, um papel de 

destaque na profissionalização docente para 

atuação em novos locais de ensino e aprendizagem, 

diferenciados em relação ao processo tradicional de 

formação escolar ou de formação permanente e 

continuada que é desenvolvido para toda a vida 

(lifelong learning). 

 

Há uma linha de pesquisadores em EAD (Belloni, 

1999; Maia, 2008; Bherens, 2006; Moran, 2013; 

Mercado, 2008 entre outros) que sempre colocaram 

em destaque a importância da formação 

diferenciada do professor tutor para o ensino a 

distância. 



Em seus trabalhos sempre foi dada particular ênfase 

na formação do responsável pelo acompanhamento 

ao aluno que utiliza suporte da tecnologia 

educacional para o desenvolvimento de seus 

estudos.  

 

Esse profissional foi originalmente simplesmente 

chamado de tutor, nomenclatura que não será 

mantida neste material.  

 

Preferimos utilizar como nomenclatura o termo 

professor tutor ou orientador acadêmico. 

 

Isso tem como objetivo evitar a depreciação desta 

importante profissão, que pode ser considerada 

como um dos principais pilares de sustentação da 



estrutura de cursos ofertados na modalidade do 

ensino a distância.  

 

Este material segue a linha de destaque dada a este 

profissional, que deve ser formado com 

características especiais e complementares em 

relação ao docente tradicional. 

 

Isso deve ocorrer pelo menos enquanto permanecer 

a dicotomia que coloca em campos diferentes, sem 

que se compreenda muito bem a razão, a educação 

no ambiente tradicional e nos ambientes 

enriquecidos com a tecnologia.  

  



 

 

Interrompa por alguns instantes a leitura do texto e 

prepare um pequeno texto, no formato livre, no qual 

questione quais as razões da dicotomia assinalada 

no parágrafo anterior. 

 

 

 

 

Se estiver previsto na forma de oferta, envie o 

resultado de seu trabalho para o orientador. 

 

O que muda, em um novo ambiente de 

aprendizagem é o local e as formas de comunicação.  
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As atividades de ensino e aprendizagem não mudam 

em seus objetivos de formação de um profissional 

qualificado para o mercado de trabalho. 

 

Antes de iniciar seus estudos é relevante que você 

saiba da importância deste profissional no contexto 

das instituições de ensino que ofertam cursos nos 

ambientes enriquecidos com a tecnologia.  

 

Essa foi uma situação que não surgiu por acaso, mas 

foi fruto de observações constantes do 

comportamento dos alunos em um ambiente que 

sempre apresentou elevado nível de evasão. 

 

Este fato acontece, apesar de todos os cuidados 

tomados para que ele não seja elevado ao nível de 



poder comprometer o ponto de equilíbrio que 

determina um número mínimo de alunos, para que 

o curso apresente alguma rentabilidade em estudos 

que analisam o retorno de investimento (ROI). 

 

Inicialmente, a culpa foi exclusivamente colocada 

sobre os ombros largos dos docentes que ousaram 

iniciar as suas atividades didáticas e pedagógicas, 

como professores tutores, em um ambiente que não 

conheciam muito bem.  

 

Com o decorrer do tempo, o fato de que alunos de 

um determinado tutor apresentavam um 

rendimento superior, fez com que a observação 

recaísse sobre eles e as diferenças fossem anotadas.  

 



Os professores tutores que apresentavam melhores 

resultados eram aqueles cuja dedicação superava o 

mínimo exigido e que, normalmente, estavam 

envolvidos em processos de formação permanente e 

continuada. 

 

Assim, a partir daí, foram apresentados resultados 

que recomendavam cuidados nesse processo de 

formação permanente e continuada dos professores 

tutores, principalmente no que diz respeito ao 

processo de comunicação com uma nova geração 

digital.  

 

Segundo Prensky (2016) e Mattar (2016) os 

participantes dessa nova geração têm formas 

diferenciadas de desenvolver o processo de ensino e 

aprendizagem. 



 

Ela pode acontecer, caso o docente não conheça 

toda a tecnologia existente no ambiente e encontre 

dificuldades de comunicação com o aluno.  

 

Observações complementares efetuadas no 

ambiente mostraram que este fato era uma 

realidade a ser superada com programas de 

nivelamento e qualificação docente, para que os 

professores tutores pudessem desenvolver, de 

forma mais qualificada, os seus trabalhos nestes 

ambientes. 

 

A partir daí o papel dos docentes especialistas, e dos 

professores tutores e com outras qualificações foi 

resgatado (ver o tópico que trata da 



profissionalização docente no ensino a distância, na 

sequência dos estudos).  

 

Aos poucos, foi possível observar que, quanto 

melhor a formação do pessoal administrativo (pelo 

menos em fundamentos da tecnologia e de 

pressupostos adotados no ambiente), melhor era o 

rendimento.  

 

Assim é possível concluir que a importância da 

formação permanente e continuada se estende a 

todos os agentes educacionais envolvidos no 

ambiente do ensino a distância. 

 

Assim, as coisas mudaram. Os professores tutores 

passam de um papel subalterno e submetido a um 

docente de maior experiência, para uma situação de 



independência que lhe permite dar ao aluno um 

suporte mais direto e de acordo com as necessidades 

de cumprir as atividades que lhes eram propostas. 

 

 

 

Analisar de seu conhecimento ou de leituras no 

referencial bibliográfico apresentado a extensão dos 

benefícios a todos os agentes educacionais 

envolvidos, dos benefícios dos processos de 

formação permanente e continuada. 

 

  



 

 

 

Se estiver previsto na forma de oferta, envie o 

resultado de seu trabalho para o orientador. 

 

Assim os professores tutores passam a serem 

considerados como personagens essenciais no 

processo de ensino e aprendizagem, sendo tidos, nos 

dias atuais, como uma espécie de “redentor”, 

pessoas capazes de resolver todos os problemas que 

aconteciam, seja ou não durante as aulas, mas, 

também e principalmente, na observação do 

comportamento do aluno no ambiente virtual de 

aprendizagem. 
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Este papel criou a necessidade de que as instituições 

de ensino superior viessem a público com promessas 

de atendimento das necessidades da formação de 

um profissional com a capacidade diferenciada, em 

termos de conhecimento de fundamentos 

psicológicos, profundos conhecimentos 

tecnológicos, como tantos outros, um profissional 

com carreira segura e garantida. 

 

 

 

É hora de ouvirmos sua opinião. Monte um pequeno 

texto de sua produção própria, sem se importar com 

a forma e coloque como você enxerga as colocações 

dos parágrafos anteriores, sobre a formação 

diferenciada do professor tutor. 



 

 

Se estiver previsto na forma de oferta, envie o 

resultado de seu trabalho para o orientador. 

 

É importante alertar, logo no início do curso, para a 

importância de captar o interesse do aluno e mantê-

lo – fato para o qual o que o papel do tutor é de 

importância ímpar.  

 

Como o profissional do ambiente que tem maior 

volume de contato com o aluno que estuda nestes 

ambientes, o destaque traz também um elevado 

nível de responsabilidade. 
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A partir de agora, como professor tutor, o 

profissional irá conviver com uma equipe coesa e 

que busca atuação de forma destacada. 

 

Assim devem ser as equipes montadas pelas 

instituições de ensino superior que trabalham com 

essa proposta, como uma busca constante de uma 

marca de reconhecido sucesso, lembrada por um 

elevado percentual em todos os tipos de enquetes 

efetuados na sociedade.  

 

Você terá todas as condições para aprender 

qualquer coisa que considerar necessária para 

completar o seu perfil como um tutor eficaz - o 

docente que faz a diferença na vida do aluno, e que 

recupera um relacionamento em fase de resgate 

necessário. 



Lembre-se das competências e habilidades que 

foram relacionadas no início do material.  

 

A estes questionamentos preliminares somam-se 

muitos outros que acontecem quando a realidade 

dos fatos revela a falta de planejamento com que, 

tanto as instituições de ensino, quanto os docentes 

apresentam com relação ao preparo correto para a 

oferta de cursos nos ambientes enriquecidos com a 

tecnologia. 

 

A falta de modelos faz com que este profissional 

tenha assumido, desde o surgimento e evolução da 

educação a distância em nosso país, as mais diversas 

funções no ambiente dos cursos não presenciais ou 

semipresenciais.  

 



Parece que a ele foi delegada a função de ser o 

homem dos sete instrumentos, aquele que tudo 

resolve e a quem se apela em caso de qualquer 

problema.  

 

O fato é que sobre suas costas acaba recaindo uma 

série de reclamações originadas pela falta de solução 

de problemas que não lhe dizem respeito. 

 

A princípio podemos afirmar que temos como 

expectativa formar um profissional que não mais se 

digladie com si mesmo, sem saber se o tutor é 

apenas um facilitador da aprendizagem (como 

querem alguns). 

 

A proposta alternativa é que ele continua sendo um 

professor tradicional a cujo perfil se recomenda 



adicionar todo um conjunto de competências e 

habilidades psicológicas e comunicacionais. 

 

São elas que vão lhe dar condições de atuar de forma 

confortável em qualquer ambiente, como seria de se 

esperar.  

  



5 GLOSSÁRIO 

 

 

Ambientes enriquecidos com a tecnologia 

 

Elwood (2009) pontua os ambientes enriquecidos 

com a tecnologia como aqueles que trazem consigo 

a possibilidade de levar os alunos a terem, na 

utilização da tecnologia educacional, um valioso 



companheiro no desenvolvimento de suas pesquisas 

e desenvolvimento do pensamento crítico, 

orientado para a aprendizagem pela descoberta. 

 

Lifelong learning 

 

Silva e Vitória (2012) pontuam a grande importância 

da formação permanente e continuada para 

profissionais de todas as áreas com destaque 

especial para a que envolve professores, que 

necessitam atualizar seus conhecimentos sobre a 

evolução tecnológica, acelerada em nosso tempo 

atual. 

 

ROI – Return of investment – Retorno do 

investimento. 

 



Um dos indicadores econômicos mais utilizados para 

mensurar a recuperação do capital investido em 

alguma atividade. Soni (2012) analisa o conceito 

como proveniente do mercado corporativo e o 

considera que é o mais indicado para mensurar se há 

ou não desvios no ponto de equilíbrio que um curso 

deve atender.  

 

Desvios no ponto de equilíbrio de cursos ofertados 

na modalidade do ensino a distância, podem levar à 

diminuição da qualidade, pelo bloqueio de recursos.  

 

  



  



6 SAIBA MAIS 

 

 

Na primeira coluna da tabela você tem o tema de 

estudo, na segunda a referência ou link de sites 

colocados na rede e na terceira coluna, o tipo de 

trabalho que deve desenvolver. A entrega desses 

trabalhos não é obrigatória, mas ela pode colaborar 

para com sua avaliação final. 

 



Tema Link Atividade 

Ambientes 
enriquecidos 
com a 
tecnologia 

http://www.cengage.com.br/ambientes-enriquecidos-de-
aprendizagem-e-imagens/  

Leitura 
complementar 

Lifelong 
learning 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html  Leitura 
complementar 

ROI – 
Retorno do 
investimento 

https://andrebona.com.br/retorno-sobre-investimento-roi-o-
que-e-e-como-calcular/  

Leitura 
complementar 
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7 QUESTÕES DE REVISÃO 

 

Responda as questões de propostas com escolha de 

adotar uma posição na qual tem a oportunidade de 

colocação de seu ponto de vista pessoal. 



 

1ª questão 

Coloque a sua posição sobre o erro da diminuição da 

importância da carreira do professor tutor, como é 

possível observar em alguns ambientes de ensino a 

distância. 

 

2ª questão 

Como você enxerga a complexidade adicionada pela 

tecnologia educacional na ação e prática docente 

dos professores tutores e como sugere uma solução 

para esse fato. 

 

 

 



3ª questão 

Qual é, no seu entendimento, a importância dos 

processos de formação permanente e continuada de 

professores no que diz a ser uma das exigências do 

mercado. 

 

4ª questão 

Utilize a sua experiência e busque descrever qual a 

melhor forma que os professores tutores devem 

encarar os ambientes enriquecidos com a 

tecnologia. 

 

5ª questão 

O que você pode concluir ao analisar a ocorrência 

comum do fato que um determinado aluno, pode 

apresentar diferentes resultados, no estudo do 

mesmo conteúdo, com tutores diferentes. 



  



8 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

Imagine a seguinte situação a ser enfrentada. Você 

trabalha em uma IES – Instituição de Ensino Superior 

particular, que no semestre seguinte pretende 

migrar para a oferta de cursos na modalidade do EaD 

– Ensino a Distância.  

 



A direção solicita que você monte um plano de 

contingência para formação de professores tutores, 

escolhendo como primeira atividade uma proposta 

de divulgar e captar o interesse dos professores, em 

uma atividade de endomarketing.  

 

Apresente a solução que você teria, de acordo com a 

abordagem que considera a mais correta, para 

solucionar essa situação problema.  

 

Dica: Leia com mais vagar o conteúdo de seu 

material de estudo que nele, poderá encontrar a 

resposta desejada.  

  



9 BIBLIOGRAFIA 

 

BELLONI, M. L. Educação a distância. São Paulo: 

editores associados, 2008. 

BEHRENS, Marilda Aparecida. Paradigma da 

complexidade: metodologia de projetos, contratos 

didáticos e portfolios. Petropolis: Vozes, 2006. 

ELWOOD, H. Tailoring tactics and technology to 

meet the needs of all students. Online. 2009 

[internet]. Disponível em 

http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore

/en/pdf/smart_publications/edcompass/feature_ar

ticles/technology_trends/edcompassapril09feature

article.pdf. Acessado em maio de 2017. 

MAIA, Carmem. ABC da EAD – a educação a distância 

hoje. São Paulo: Prentice Hall, 2008. 

http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/smart_publications/edcompass/feature_articles/technology_trends/edcompassapril09featurearticle.pdf
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/smart_publications/edcompass/feature_articles/technology_trends/edcompassapril09featurearticle.pdf
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/smart_publications/edcompass/feature_articles/technology_trends/edcompassapril09featurearticle.pdf
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/smart_publications/edcompass/feature_articles/technology_trends/edcompassapril09featurearticle.pdf


MATTAR, J. Games em educação: como os nativos 

digitais aprendem. São Paulo: Pearson, 2009. 

MERCADO, Luiz Paulo Leopoldo Mercado (Org.). 

Práticas de formação de professores na educação a 

distância. Maceió: EDUFAL, 2008. 

MORAN, José Manuel. Artigos diversos. Online. 

2013 [internet]. Disponível em 

<www.eca.usp/prof/moran>. Acessado em maio de 

2017. 

PRENSKY, M. Education to Better Their World: 

Unleashing the Power of 21st-Century Kids. USA: 

Teachers College Press, 2016.  

SILVA, M. O.; VITÓRIA, M. I. C. Formação continuada 

de professores: concepções e entendimentos de 

professores de um curso de hotelaria. 

SONI, S. Lifelong Learning - Education and Training. 

2012 [Internet]. Disponível em 

http://www.eca.usp/prof/moran


https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_pro

ceedings/fig2012/papers/ts05i/TS05I_soni_5945.pd

f. Acessado em maio de 2017. 

  

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2012/papers/ts05i/TS05I_soni_5945.pdf
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2012/papers/ts05i/TS05I_soni_5945.pdf
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2012/papers/ts05i/TS05I_soni_5945.pdf


 


