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RESUMO

Este trabalho visa discutir sobre Educação a Distância-EaD, sobretudo sobre o trabalho de tutoria. Para tal foi realizada pesquisa qualitativa que envolveu estudo bibliográfico e

realização de três entrevistas com tutores de cursos a distância da UEMG. A EaD pode ser ofertada nos níveis básico e superior, segundo regulamentação da Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional n. 9.394 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir de estudos das publicações do Congresso Brasileiro

de Ensino Superior a Distância-ESUD, dos anos de 2014 e 2015. O estudo demonstrou que os tutores exercem outras atividades docentes, pois o valor pago pelo trabalho não

permite dedicação exclusiva.  Entretanto, há grande exigência de conhecimento e tempo para a realização da atividade. Sobre evasão os trabalhos identificam que suas causas

giram em torno do excesso de atividades e da falta de tempo, ou de maior gerenciamento desse tempo, por parte dos alunos. Por meios de análise preliminar das entrevistas é

possível identificar que os sujeitos percebem a ampliação do papel do tutor enquanto mediadores nos ambientes virtuais de aprendizagem devido a sua função de professor, que

responde aos questionamentos dos alunos. Nesse sentido, propõem mudanças na organização do ambiente virtual e na relação com os alunos dos cursos. Afirmam que é

fundamental estreitar os laços para que a evasão seja reduzida. A pesquisa ainda está em andamento e será concluída com a transcrição de todas as entrevistas e análise das

mesmas por meio de diálogo com os textos estudados.
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