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RESUMO

O trabalho tem o objetivo de discutir sobre a temática Educação a Distância. Para tal foi realizado estudo bibliográfico sobre tutoria on-line e conduzidas entrevistas com três

tutores de curso a distância da UEMG. A metodologia da pesquisa teve caráter qualitativo, as entrevistas foram gravadas e transcritas posteriormente para análise. Os

participantes das entrevistas compõem cursos do programa Universidade Aberta do Brasil-UAB, geridos por instituições públicas de ensino superior. A UAB foi instituída pelo

Governo Federal, por meio do Decreto n. 5.800, de 8 de junho de 2006 (BRASIL, 2006), com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação

superior no País. Como política pública federal, é um sistema integrado por universidades públicas, municípios e estados para oferta cursos por meio do uso da metodologia da

educação a distância. Cabe destacar que esse programa se insere no cenário de uma Política Educacional para formação de professores. A Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional 9.394/96, trouxe mais possibilidades para a EaD constituindo-se em um marco legal para essa modalidade de educação no País (BRASIL, 1996). Em seu art.

80, essa Lei expõe que o “Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades  de ensino, e de

educação continuada” e que a EaD será oferecida por instituições credenciadas pela União. Em síntese, a pesquisa bibliográfica realizada sobre o trabalho de tutoria demonstrou

que há uma necessidade de discussões acerca da profissionalização do tutor como professor; do perfil desse profissional e contexto de trabalho do mesmo; da mediação

pedagógica do tutor; do papel do tutor no enfrentamento da evasão na EaD; das competências do tutor como a  motivação pedagógica para  a aprendizagem do aluno; da

questão do conhecimento tecnológico que a atividade exige; e da necessidade de formação mais adequada para exercer essa função.
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