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RESUMO 

Objetivo - Este trabalho tem como intenção contribuir para o conhecimento científico ao 

investigar o sentido do trabalho para os profissionais que atuam em atividades de tutoria em 

educação profissional à distância dentro de uma Instituição de Ensino Superior privada. 

Metodologia - O estudo, de natureza qualitativa, foi realizado por meio de uma pesquisa 

exploratória. A unidade de análise consistiu em 30 tutores de educação a distância de uma 

Instituição de Ensino Superior. A coleta de dados ocorreu entre os meses de maio e junho de 

2018, no Rio de Janeiro I IU. A amostra foi obtida por conveniência, a coleta de dados foi feita 

através de entrevistas semiestruturadas e observação não participante do ambiente. 

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas e submetidas à análise de discurso. O conteúdo 

das entrevistas foi analisado a partir de categorias definidas no trabalho de Morin (200 I). 

Adicionalmente foram registradas novas categorias, próprias da tutoria do Ensino a Distância 

que emergiram a partir das falas dos entrevistados. 

Resultados - Este estudo identificou que o sentido do trabalho para o tutor é similar ao das 

categorias apresentadas na pesquisa de Morin (2001). Mais especificamente, no caso do tutor 

de Educação a Distância foi demonstrado que a tutoria não é a primeira e nem a única opção de 

carreira dos entrevistados e esse fato é atribuído ao sentimento de desvalorização deste ofício, 

cujas questões legais ainda não são claramente definidas. Além disso, verificou-se a ausência 

de senso de pertencimento por parte dos entrevistados, que atribuem esse fato à falta de vínculo 

empregatício com a instituição. 

Limitações - A pesquisa aqui apresentada é limitada à área do conhecimento das ciências 

administrativas e foi realizada no contexto de uma instituição de ensino superior. 

Aplicabilidade do trabalho - Para os praclilioners, os resultados auxiliam na compreensão do 

sentido do trabalho dos tutores de Educação a Distância. Dessa forma, os tomadores decisão 

podem incorporar em suas políticas dentro das organizações um novo conhecimento para 

aumentar a motivação, facilitar o treinamento c a avaliação de desempenho. Para a academia, 

amplia a discussão do sentido do trabalho em um contexto ainda não explorado pela literatura. 

E para os tutores, os resultados permitem que reflitam sobre o seu cotidiano no trabalho e a 

assim possam buscar um maior nível de qualidade de vida também nesse ambiente. 

Contribuições para a sociedade - Essa pesquisa tem a possibilidade de orientar e fomentar 

futuros estudos e debates sobre teorias já existentes sobre o tema sentido do trabalho, o que 

pode contribuir para a reflexão de profissionais, alunos e gestores envolvidos na área de 



Educação a Distância sobre o papel de cada um na consolidação dessa modalidade de educação 

no país. 

Originalidade- A pesquisa oferece uma nova perspectiva sobre o sentido do trabalho para os 

tutores, visto que esta modalidade de ensino ainda não foi investigada em profundidade nesse 

contexto. Mais ainda, uma pesquisa sobre o sentido do trabalho nesse contexto -a tutoria em 

Educação a Distância- ainda não havia sido realizada até o momento. 

l'alavras-chavc · Sentido elo Trabalho, Tutoria, Ensino Superior, Educação a Distância. 

Categoria · Dissertação ele mestrado 



ABSTRACT 

Objcctive- This work intends to contribute to the scientific knowledge investigating the 

meaning of work for professionals who work in distance learning mentoring activities 

concerning professional education within a private higher education institution. 

Mcthodology - The qualitative research was conducted through a single case study. The unit 

o f analysis consisted of30 tutors o f distance education from an institution o f Higher Education. 

The data collection occurred between May anel June of20 18, in Rio de Janeiro I RJ. The sample 

was obtained by convenience and data collection was carried out through semi-structured 

interviews anel non-participant observation of the environment. Subsequently, the 

interviews were transcribed anel submitted to cliscourse analysis. The content of the interviews 

was analyzed from the categories delineei in the work o f Morin (200 I). Aclclitionally, were 

founcl new categories, typical of the mentoring o f clistance education that emergecl from the 

speeches o f the interviewees. 

Rcsults: This study iclentified that the meaning o f work for distance learning tutoring 

professionals is similar to that ofthe categories presenteei in the research o f Morin (200 1 ). More 

specifically, in the case o f these professionals, it has shown that is not the first, nor the only 

career option o f the interviewees anel this fact is attributecl to lhe feeling o f devaluation o f this 

professional category, whose legal issues are not yet clearly definecl. Also, it was found that the 

absence o f a sense of belonging by the interviewees, who attribute this làct to the lack of 

employment boncl with the institution. 

Limitations - This research is limitecl to the are a o f administrative sciences anel was held in lhe 

context of a higher eclucation institution. 

Applicability o f work - For practitioners the results can help in unclerstancling the meaning o f 

work for distance education tutoring professionals. In this way, decisionmakers can incorporate 

into their policies within organizations a new knowledge to increase motivation, facilitate 

the training anel performance evaluation. For the Academy expands the discussion of the 

meaning ofwork in a context not yet explored in the literature. Moreover, for tutors, the results 

allow them to reflect on everyday life at work anel so may seek to improve the quality o f 

life also in this environment. 

Contributions to society - This research can guide anel encourage future studies anel debates 

on existing theories on the topic meaning of work, which may contribute to cliscussion by 



professionals, students, anclmanagers involvecl in the area of clistance eclucation on thc role o f 

each one in thc consoliclation o f this moclality o f eclucation within the country. 

Originality - The research offers a new perspective on the meaning o f work for tutors since 

this type of eclucation still has not been investigated in clepth. Further, a survey about the 

meaning of work in this context - mentoring in distance cducation - had still not been carriecl 

out up to the moment. 

Kcywords- Meaning of Work, Mentoring, 1-Iigher Eclucation, Distance Education. 

Category - Master Dissertation 
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INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUAL!ZAÇÃO DO PROBLEMA 

A temática do trabalho, no contexto da vida, tem sido amplamente estudada no campo 

da Psicologia Organizacional (AGUINIS et ai, 2017), Antropologia Social (L'ESTOILE; 

NEIBURG; SYGAUD, 2002), Sociologia das Organizações (DUBAR; TRIPIER, 1998), 

Relações Industriais (CORDEIRO et. ai, 1968), entre outras (THOMPSON, 1989). O trabalho 

não apenas é visto como forma de obter renda, mas também proporciona realização pessoal, 

status social, possibilidade de estabelecer e manter contatos interpessoais e, dessa forma, uma 

vida mais significante (SOARES, 1992). 

Compreender os sentidos do trabalho hoje é um desafio importante para os 

pesquisadores, tendo em vista as múltiplas transformações que as organizações c os "mundos 

do trabalho" têm sofrido (MORIN, 2001). Segundo Betiol (2006), investigar os sentidos do 

trabalho, seus impactos, as relações que se estabelecem entre trabalhadores e destes com as 

organizações em que atuam, representa um desafio para as áreas de interesse desse fenômeno, 

devido ao caráter multidisciplinar do tema. 

O aparecimento do trabalho tlexívcl reforça as evidências de Mor in (200 I), que afirma 

que o trabalho passa por profundas modificações, empregos formais desaparecem, ao passo que 

novas tecnologias dão origem a novas formas de trabalho. Assim nasce o paradoxo de que, 

enquanto uns lutam contra o desemprego, outros se queixam do trabalho excessivo 

(CONCOLLATO; RODRIGUES; O L TRAMAR!, 20 17). Essas mudanças não eliminam o 

lugar de importância que o trabalho ocupa na sociedade e para as pessoas. Segundo Morin 

(200 I), para o trabalho ter valor, é necessário que tenha um sentido: ele precisa ser realizado de 

forma eficiente gerando um resultado; ser intrinsicamente satistàtório; ser moralmente 

aceitável; produzir experiências de relações humanas satisfatórias; garantir segurança e 

autonomia; e manter o indivíduo ocupado. 

Educar na contemporaneidade pressupõe desenvolver competências que permitam ao 

indivíduo construir o seu próprio conhecimento, mediante um processo de observação, reflexão 

e crítica. O momento atual convida os docentes a reverem suas práticas pedagógicas e sua forma 

de ensinar e aprender (AMARAL; VERGARA, 2011). 

No universo dos professores de carreira em uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

privada, Barbosa (20 16) concluiu que para estes, o sentido do seu trabalho é se destacar por 
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contribuir para a formação do indivíduo, que int1ucncia a sociedade e as organizações através 

de seus alunos. O professor ainda dá vida às suas pesquisas na sala de aula, que é o que traz 

significado para ele, além de ser uma maneira de continuação, de transmitir o que está sendo 

pesquisado c estudado e colocar em prática. Esse sentido se manifesta no dia a dia como uma 

forma de querer fazer pesquisas melhores, de crescimento e comportamento do professor que 

se confunde com sua identidade misturando com sua vida pessoal. 

Com o surgimento das novas tecnologias de informação e de comunicação, a intemel 

tornou-se um meio propício para a difusão do conhecimento, aumentando a oferta de cursos 

superiores à distância. Segundo Cortclazzo (2002), esse novo caminho concreto para o saber, 

criado pela tecnologia, vem mudar as relações de ensino: o professor deixa de ser o único elo 

entre o aluno e o conhecimento, proporciona a expansão das fi·onteiras dos saberes, aumenta, 

diversifica c possibilita novas formas de relacionamento entre as pessoas, permitindo ainda o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas, sensoriais e criativas do aluno. 

Através do uso da tecnologia, a Educação a Distância (EaD) surge como uma 

modalidade de ensino que permite que o aluno não esteja fisicamente presente em um ambiente 

formal de ensino-aprendizagem, permitindo igualmente que este faça seu auto estudo em tempo 

distinto. Diz respeito também à separação temporal ou espacial entre o professor e o aprendiz. 

Segundo Scottini (20 12), apesar de longa data no cenário internacional, a Educação a 

Distância se desenvolveu no Brasil somente nas últimas duas décadas, principalmente no ensino 

superior c nas pós-graduações da iniciativa privada. Como consequência do crescimento da 

educação a distância, e da falta de regulamentação para o trabalho docente virtual, observa-se 

uma precarização das condições de trabalho (BENINI e FERNANDES, 2012). 

No contexto brasileiro, o Ensino a Distância (EaD) apresenta um crescimento superior 

ao ensino presencial (ISAN FGV, 20 18). Existem entidades, como a Associação Nacional dos 

Tutores da Educação a Distância (ANA TED), que representam os tutores associados em 

território nacional e internacional, tendo como objetivo fortalecer, organizar, incentivar e 

difundir o trabalho do tutor nas comunidades científicas, acadêmicas e na sociedade em geral. 

Essa modalidade de Educação possibilita a autoaprendizagcm e a autonomia do aluno, 

por meio da mediação de recursos didáticos. Nesta perspectiva, o papel do professor modifica

se, com a participação de uma nova personagem atuando no processo educativo: o tutor. Nessa 

transformação no ensino, como se sente o docente responsável por essa modalidade, em seu 

oficio? Visando aprofundar os estudos nessa questão, formulou-se a seguinte pergunta de 

pesquisa: Qual é o sentido do trabalho para docentes com vínculo de tutoria em Educação a 

Distância? 
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Por conseguinte, definiu-se o seguinte objetivo geral: investigar o sentido do trabalho 

para os profissionais que atuam em atividades de tutoria em Educação a Distância. Para atingir 

o objetivo foi realizado uma pesquisa exploratória, tendo como unidade de análise um grupo de 

30 tutores de uma instituição de ensino superior (IES) privada. Por ser um tema não muito 

explorado até os dias de hoje, a pesquisa exploratória se mostrou mais adequada, porque ela 

tem por objetivo conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, seu significado e o 

contexto onde ela se insere. 

1.2 OBJETIVO DA PESQUISA 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar o sentido do trabalho para os profissionais 

que atuam em atividades de tutoria em Educação a Distância. Para atingir o objetivo geral foram 

definidos os seguintes objetivos específicos: 

a) Levantar o referencial relevante sobre o tema "sentido do trabalho"; 

b) Comparar as impressões dos profissionais que trabalham como tutores em 

educação a distância com a literatura sobre o sentido do trabalho para 

professores do ensino presencial; 

c) Registrar as possíveis diferenças que surgirem a partir da análise dos dados. 

Na persccução deste objetivo geral, buscou-se atingir o objetivo intermediário de 

apreender sobre o que é ser tutor, observando as relações desses docentes com a IES, com os 

alunos e seus pares. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo proposto se delimita aos profissionais que ministram aulas de cursos de 

graduação tecnológica c MBA online, numa IES privada específica. 

Esse estudo tem a limitação espaço-temporal, por ser uma pesquisa transversal, onde 

o espaço é uma única instituição de ensino superior privada na cidade do Rio de Janeiro c os 

dados, coletados em 20I 8, momento no qual a IES passa por um processo de reestruturação. 



4 

1.4 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

O trabalho é vital na rotina das pessoas c tema de constante pesquisa, não somente 

como ocupação e forma de obter renda, mas também como atividade que proporciona realização 

pessoal, status social e possibilidade de manter contatos interpessoais (MORIN, 2001; KUBO, 

GOUVEIA, 2012). 

Esse estudo se justifica não apenas pela relevância do tema, como constitui-se papel 

importante: 

Para a academia, ampliando as recentes pesquisas sobre o sentido do trabalho nesta 

modalidade de ensino, visto que há poucos estudos relevantes sobre o tema; 

Para a IES em questão, sendo significativo para que os líderes desta Instituição possam 

analisar qual a motivação dos seus profissionais e como eles se sentem em seu ofício, e, 

finalmente; 

Para os tutores, ao permitir que eles realizem uma autorreflexão sobre o seu papel na 

sociedade, fornecendo a oportunidade do autoconhecimento e a repensarem suas carreiras. 

O sentido de trabalho está relacionado com a forma que as pessoas compreendem a 

sua experiência na organização (VILAS BOAS; MORIN, 2014). A relevância deste fenômeno 

influencia diretamente a motivação, satisfação e produtividade, que justitica a necessidade de 

pesquisas neste campo. 

Ao conduzirem um levantamento da produção científica sobre sentido no trabalho no 

Brasil, Spinelli-de-Sá e Lemos (2018) encontraram apenas 29 trabalhos com o tema sentido e 

signiticado do trabalho. Nas conclusões, as autoras identificaram que o sentido do trabalho está 

relacionado intimamente à condição social c histórica de cada indivíduo que é modificada ao 

longo do tempo refletindo os contornos sociais, econômicos, tecnológicos e ideológicos de cada 

época. Essas mudanças levam a questionamentos sobre a centralidade do trabalho e o sentido 

atribuído a ele. Os modelos teóricos do grupo Meaning ()( Work (MOW) (1987) e de Morin 

(200 I) são as bases das investigações sobre o sentido do trabalho para vários estudos nacionais 

e internacionais, inclusive a presente pesquisa. 

Este trabalho está estruturado em 7 capítulos, incluindo esta introdução. No próximo 

capítulo, é apresentado o referencial teórico, no qual resgatamos estudos sobre o sentido do 

trabalho e o que signitica ser tutor. No capítulo 3, são descritos os procedimentos de coleta e 

tratamento de dados, seguido das revelações da pesquisa no campo. Os resultados da pesquisa 

são apresentados no capítulo 5 e posteriormente discutidas, à luz do marco teórico, no capítulo 
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seguinte. Finalmente, no capítulo 7 conclui-se com as considerações finais e a proposta de uma 

agenda de p~squisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. O SENTIDO DO TRABALHO 

Uma pergunta que gera cada vez mais reflexão em um tempo em que o trabalho se 

torna cada vez mais mecânico e substituível é: Qual o sentido do trabalho? Uma reflexão 

comum desde os anos 1950 como destacado nos dizeres de Whyte (1956, p.6): "O ser humano 

organizacional busca a redefinição do seu lugar no mundo - uma crença que traz o conforto 

de que o seu esforço dispendido no trabalho tem um sentido mais profundo do aparenta". 

O trabalho é um importante valor para o indivíduo e tem sido objeto de estudo sob 

múltiplos olhares ontológicos e epistemológicos (MOW 1987; MORlN 2001; ANTUNES 

2003; MORTN; TONELLI; PLIOPAS, 2007; CONCCOLATTO; OLTRAMARI, 2017). O 

valor que o indivíduo atribui a ele deve ser recompensado por meio do reconhecimento e 

analisado como um papel simbólico e não material (DEJOURS, 1998). O seu reconhecimento 

deve ser atribuído ao trabalho realizado e não ao indivíduo que realizou c deve ser percebido 

pelos seus pares, pelos seus subordinados e pelas chefias. Associam-se essas colocações com 

os dizeres de Neves el. ai (20 18, p. 328): 

O trabalho pode ser considerado um dos valores fundamentais do ser humano e ainda 
exerce um papel importante na constituição da sua autorrealização, de suas 
subjetividades e de sua sociabilidade, bem como contribui para o desenvolvimento de 
sua identidade, proporciona renda e sustento, possibilita atingir metas e objetivos de 
vida, possibilita demonstrar suas ações, iniciativas e habilidades, podendo, dessa 
forma, ser considerado uma categoria fundante do ser humano, à medida que este só 
pode existir trabalhando. 

Para um trabalho ter sentido ele deve possuir três elementos: O significado, que é a 

representação e valor da atividade para o indivíduo; a orientação, que é a inclinação para o 

trabalho, o que ele busca e o que o guia à atividade; e a coerência, que é a harmonia e o equilíbrio 

que o indivíduo espera da sua relação com o trabalho (MORIN, 1996). 

No limite, o trabalho precisa fàzer sentido para o próprio sujeito, para seus pares c para 

a sociedade. Assim, o sentido do trabalho é formado por dois componentes: o conteúdo 

significativo em relação ao sujeito e o conteúdo significativo em relação ao objeto (DEJOURS, 

1998). 

Vilas Boas e Morin (2014) pesquisaram a qualidade de vida dos professores de Quebec 

(Canadá) e de Minas Gerais (Brasil), c Passos e Freitas (2015) sobre o sentido do trabalho para 

docentes "móveis", um estudo com professores de Administração em Uberlândia. Nessas 

pesquisas, foram analisados os sentidos atribuídos ao trabalho exercido pelos professores. 
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O estudo dos sentidos atribuídos ao trabalho pode ser feito por premissas ontológicas 

funcionalistas (MORIN, 2001), críticas (ANTUNES, 2003) e pós-modernas (IRIGARA Y; 

OLIVEIRA; BARBOSA, 2018), sendo o constructo estudado em diversas áreas de 

conhecimento. O tema apresenta elevada multidisciplinaridade, uma vez que boa parte dos 

estudos vem sendo feita por psicólogos, sociólogos, administradores c profissionais da 

comunicação social (TOLFO; PICCININI, 2007). 

Esta multidisciplinaridade pode possibilitar avanços no estudo sobre o tema, uma vez 

que se o sentido do trabalho é um construto psicológico multidimensional e dinâmico, que 

resulta da interação entre inúmeras variáveis pessoais e ambientais (BENDASSOLLI, 2007; 

TOLFO; PICCININJ, 2007). 

Para que se possa discutir de forma adequada o significado do trabalho na vida das 

pessoas, é fundamental analisar o significado da vida na sociedade moderna, que tem sofrido 

alterações devido a novas tecnologias e novas estruturas de força de trabalho, implicando 

mudanças nos valores dos conceitos relacionados ao trabalho (MOW, 1987). 

Os psicólogos 1-Iackman c Oldham (1976) lideraram as pesquisas sobre o sentido do 

trabalho, buscando avaliar a qualidade de vida c o significado atribuído a ele. Segundo eles, 

para ter sentido, um trabalho deve ser útil e legítimo para aquele que o realiza e apresentar três 

características fundamentais: (a) Variedade da tarefa, que oferece ao trabalhador diversas 

atividades que exijam o uso de competências diversificadas; (b) Identidade com a tarefa, através 

da qual o trabalhador consegue identificar a totalidade do processo do início e fim com um 

resultado tangível; (c) Significância da tarefa, que avalia o quanto sua execução influencia 

positivamente na vida de outras pessoas, seja na sua organização, seja no ambiente social. 

A partir desse modelo, eles elaboraram cinco princípios de organização de trabalho, 

atribuindo uma ou mais características do emprego: (I) a reunião das tarefas, (2) a formação da 

unidade natural de trabalho, que deu lugar à formação de equipes de trabalho (semi) autônomas, 

(3) o estabelecimento de relações cliente-fornecedor, (4) o enriquecimento das tarefas c (5) a 

colocação em prática de mecanismos de feedback sobre o desempenho. 

Em linha com os estudos de 1-lackman e Oldham, Morin (1996) define o sentido do 

trabalho como uma estrutura afetiva formada por três componentes: (I) O significado, que se 

relaciona com as representações que o sujeito faz sobre o trabalho c o valor que lhe atribui; (2) 

a orientação, que é caracterizada pelas ações do sujeito quanto ao seu trabalho, o que ele está 

buscando em sua atividade e as intenções que guiam suas ações; e (3) a coerência, que diz 

respeito à congruência entre o sujeito e sua atividade, suas expectativas, seus valores c suas 

ações cotidianas no trabalho. 
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Os estudos sobre sentido do trabalho são frequentemente associados ao grupo J\1eaning 

'!l Work (MOW), que foi criado no fim dos anos 1970 e desenvolveu pesquisas aplicadas em 

diversos países (cross coun/IJ') visando identificar características do sentido do trabalho 

próprias de cada região. De acordo com seus resultados, pode-se inferir que o sentido do 

trabalho é função tanto das experiências individuais quanto do contexto organizacional e 

ambiental no qual o indivíduo está inserido (MOW, 1987). Segundo Tolfo e Piccinini (2007, p. 

39), o grupo MOW passou a conceituar o significado do trabalho como sendo "um constructo 

psicológico multidimensional e dinâmico, formado da interação entre variáveis pessoais 

ambientais e influenciado pelas mudanças no indivíduo, ao seu redor ou no trabalho". 

Segundo estudos dos pesquisadores England e White1ey ( 1990), que se aprofundaram 

nas teorias do grupo MOW, há vários padrões de definição de trabalho, que foram categorizados 

em grupos de A à F. Os padrões A, B e C são definem positivamente a noção de trabalho e o 

elemento salário está presente em todos os padrões. 

No padrão A: O trabalho acrescenta valor a qualquer coisa, o indivíduo deve prestar 

conta do trabalho e ele recebe dinheiro para fazer isso; Padrão B: Ao realizar o trabalho, existe 

um sentimento de vinculação do indivíduo, ele recebe dinheiro para fàzer isso e seu trabalho 

contribui para a sociedade; Padrão C: Outros se beneficiam do seu trabalho, o indivíduo recebe 

dinheiro para fazer isso, seu trabalho contribui para a sociedade e o trabalho é fisicamente 

exigente; Padrão D: O indivíduo recebe dinheiro para realizar o trabalho, faz parte de suas 

tarefas, alguém lhe diz o que tàzcr e não é agradável; Padrão E: o trabalho é mentalmente e 

fisicamente exigente, o indivíduo recebe dinheiro para tàzer isso c não é agradável; Padrão F: 

Existe horário, o indivíduo recebe dinheiro para fazer isso e faz parte de suas tarefas. 

Durante sua pesquisa sobre o sentido do trabalho, Morin (200 1) identificou sets 

características importantes que dão esse sentido: O trabalho deve ser realizado de forma 

eficiente e levar a um resultado, o trabalho deve ser intrinsicamente satisfatório, o trabalho deve 

ser moralmente aceitável, o trabalho deve ser fonte de experiências de relações humanas 

satisfatórias, o trabalho deve garantir a segurança e a autonomia e o trabalho deve manter o 

indivíduo ocupado. 

Na primeira característica identificada, o trabalho deve ser realizado de forma eficiente 

e levar a um resultado. Essa característica busca classificar o trabalho como atividade produtiva, 

que agrega valor a alguma coisa, que traz resultados úteis c que deve ser feito de forma eficiente. 

O trabalho intrinsicamente satisfatório está associado ao que dá prazer, é o sentimento 

em relação ao trabalho exercido, é aquele que corresponde à personalidade, aos talentos c aos 
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desejos, é a realização alcançada na tarefa. O senso de responsabilidade, autonomia e liberdade 

nas decisões e desafios do dia a dia também se encaixam nesta categoria (MORIN, 200 I). 

A terceira característica identificada diz respeito ao trabalho moralmente aceitável, que 

incentiva o desenvolvimento de uma sociedade. Nesta categoria são considerados o respeito, os 

deveres e o saber viver em sociedade, tanto na realização de sua atividade, como nos objetivos 

a que se destina. É a contribuição do seu trabalho para a sociedade. 

Morin (200 I) assevera que o trabalho como fonte de experiências de relações humanas 

satisfatórias deve ser pautado nas relações sociais, entre as pessoas, no trabalho em equipe, seja 

o relacionamento interno no ambiente do trabalho ou externo. As relações humanas trazem para 

o indivíduo uma identidade social e pessoal e ainda ajudam a ter mais autonomia e segurança. 

Essa categoria auxilia o indivíduo a encontrar seu espaço na sociedade. 

Na quinta característica, o trabalho garante segurança e autonomia para o indivíduo 

está associado a emprego, que tem salário, que dá sentimento o de solidez, proporcionando 

autonomia e independência. Esta categoria ainda analisa a carga de trabalho, equilíbrio entre 

vida pessoal c profissional e ausência de pressão e estresse. 

Por último, Morin (200 I) afirma que o trabalho deve manter o indivíduo ocupado, ser 

programado, com início e fim, valorizando o planejamento da vida profissional do indivíduo 

como um todo. A utilidade do trabalho é importante, o indivíduo precisa ser sentir útil, em 

atividade constante. 

A importância desta pesquisa consiste no fato de que, segundo Morin (200 I), a 

presença de características consideradas positivas em um trabalho contribui para que os 

indivíduos encontrem mais significados nele. 

Já na visão de Dejours, Abdoucheli e Jayet ( 1994 ), o trabalho assume o sentido da luta 

pela transformação em algo útil, do soti·imcnto inevitável que todas as pessoas carregam em 

decorrência da existência de uma angústia pela incerteza da existência c fragilidade da vida. 

Nesta concepção, o prazer no trabalho, fundamental para manutenção da saúde e da 

normalidade, decorre da transformação do soti·imento em criações reconhecidas no espaço 

público, seja ele na própria organização ou na sociedade. 

Uma perspectiva sociológica sobre o sentido do trabalho pressupõe que os indivíduos 

atribuam significado às coisas ou venham a observar certos aspectos de suas vidas como mais 

ou menos significativos, refletindo visões de mundo influenciadas, social ou culturalmente, por 

sistemas de valores (GEERTZ, 1973; KLUCKHOHN, 1951; KLUCKHOHN; STRODTBECK, 

1961; MEAD, 1934). Os acadêmicos tradicionais propõem que o trabalho deve ser considerado 

significativo quando os sistemas sociais c culturais em torno dos indivíduos atribuem valor às 
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suas atividades de trabalho. No entanto, a grande maioria elas pesquisas sobre o sentido do 

trabalho enfatiza experiências individuais, cognições e sentimentos, em oposição às forças 

sociais ou interpretações culturais elo seu significado. (VILAS BOAS; MORIN, 2014; 

FRIGOTTO, 2015; CONCOLLATO; RODRIGUES; OLTRAMARI, 2017), Nesse sentido, 

este trabalho pretende centrar nas percepções individuais do significado do trabalho. 

Na dimensão individual, a icleia ele satisfação pessoal está presente nos vários autores 

pesquisados, ainda que de maneiras diferentes. Para a Escola Soei o técnica (HACKMAN; 

OLDHAM, 1976), o trabalho eleve apresentar variedades e ser desafiador; para Morin (2002), 

o trabalho permite a utilização do talento c do potencial c há prazer na realização da tarefa, 

enquanto para Dejours (1998) c Dejours e Molinier (2004), o trabalho atende necessidades 

fisicas, simbólicas e psíquicas das pessoas. 

Quando o indivíduo encontra significado no trabalho, ele fica motivado para crescer 

com a organização (VERGARA, 2003). Isso acontece quando o indivíduo, além dos fatores de 

motivação econômico-financeira, sente-se competente, reconhecido e realiza atividades com 

prazer. 

Nesse sentido, como apontam Baldry et al. (2007), o sentido, o papel e a importância 

que o trabalho assume é mediado por diversos compromissos, demandas, interesses e 

orientações, de forma que trabalhadores ele diferentes setores atribuem diferentes significados 

ao trabalho e têm diferentes fontes e expressões ele identidade profissional e pessoal. Assim, é 

importante que os trabalhadores possam desenvolver o sentimento de vinculação e que possam 

trabalhar em condições adequadas. Esse ponto de vista é verificado nos dizeres de Mor in (200 I, 

p.9) 

A organização do trabalho deve oferecer aos trabalhadores a possibilidade de realizar 
algo que tenha sentido, de praticar e de desenvolver suas competências, de exercer 
seus julgamentos e seu livre-arbítrio, de conhecer a evolução de seus desempenhos e 
de se ajustar. 

Apesar de considerar as pesquisas já realizadas sobre o sentido do trabalho e suas 

contribuições, Rosso, Dekas c Wrzesniewski (20 1 O) afirmam que a literatura sobre o tema ainda 

se encontra em sua fase de "adolescência", tendo avançado em algumas disciplinas nos últimos 

anos, porém sem ainda ter encontrado uma identidade sólida. 

Na visão de Morin (200 1 ), as importantes transformações soti·idas no mundo do 

trabalho sugerem novas formas de organizações e a natureza se modifica. É possível observar 

o desaparecimento de empregos permanentes, dando lugar a novas tecnologias e formas 

inovadoras de organização do trabalho. A autora (200 1) ressalta ainda a existência ele milhares 
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de pessoas que são obrigadas a lidar com falta de uma oportunidade, enquanto outras soti·em 

pelo fato de terem que trabalhar excessivamente. 

Dessa forma, a produção de serviços necessita crescentemente de inovações, tornando

se por isso cada vez mais subordinadas a uma produção crescente de conhecimento que se 

converte em capital (ANTUNES, 2000). 

Após entender melhor os conceitos históricos acerca do sentido do trabalho, a próxima 

seção deste estudo pretende aprofundar as pesquisas sobre o sentido do trabalho especialmente 

para o professor, que se encontra em constantes transformações sociais das últimas décadas. 

2.2. O SENTIDO DO TRABALHO PARA O PROFESSOR 

O estudo desenvolvido por Barbosa (20 17) teve como objetivo identificar o sentido do 

trabalho para os professores presenciais de uma IES e para atingi-lo foi realizada uma pesquisa 

qualitativa com 45 entrevistas entre professores de carreira e professores convidados. Parte dos 

entrevistados entenderam que suas atividades não se restringem à sala de aula, mas fora dela, 

mesmo quando não estão preparando aulas, quando veem um tilme, leem um texto, têm um 

insight, eles pensam o tempo todo na docência. Eles se veem como facilitadores, motivadores, 

exemplo, educadores, provocadores e, acima de tudo, ajudam a desenvolver pessoas e contribuir 

para a sociedade. 

Conforme pode ser percebido nas conclusões de Barbosa (20 17, p. 78), o sentido do 

trabalho do Professor possui características semelhantes àquelas identificadas por Morin em 

seu estudo. Para ilustrar essa relação, o seguinte trecho do trabalho foi apresentado: 

O trabalho do professor é eficiente c leva a um resultado, que é analisado por todos os 
entrevistados como um trabalho que agrega valor e atinge um resultado que é a 
formação das pessoas; é intrinsicamente satisfatório, pois desafia intelectualmente, é 
dinâmico, não tem uma chefia, com aprendizado constante, podendo desenvolver suas 
competências, além de ser autônomo e responsável; é um trabalho moralmente 
aceitável, que desenvolve e influencia a sociedade que é a missão da própria 
Instituição; é um trabalho que tem experiências humanas satisfatórias, com interação 
com alunos, pares e Instituição, é um trabalho que garante segurança, pois tem uma 
remuneração por uma atividade e que pode se estender com a idade mais do que outras 
profissões. O lado negativo é a qualidade de vida que não é equilibrada nem pelo 
professor convidado e nem pelo professor de carreira, e um trabalho que mantém 
ocupado pois é uma profissão que nunca vai deixar de existir. 

Neste estudo, foram identificados outros elementos com o comparativo dos 

professores de carreira e os convidados. O vínculo por si só com a instituição não trouxe uma 

diferença no sentido do trabalho, mas sim o tempo de casa em que o profissional ministra aulas 

na instituição e tàixa etária dos entrevistados. 
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Segundo Barbosa (20 17), a sala de aula para o professor de carreira é secundária já 

que os mesmos são avaliados pela pesquisa e sentem falta de um feedback por parte da 

Instituição do seu desempenho em sala. Este sentimento também é percebido aos professores 

convidados, que são avaliados somente pelo seu despenho em sala, pelos alunos, e ofeedback 

pela Instituição é somente o agendamento para novas turmas através das notas que os alunos 

lhe atribuem. 

Durante sua pesquisa, Barbosa (20 17) também observou que a escolha da profissão 

dos professores de carreira se deu em função da pesquisa e a dos professores convidados foi em 

busca de uma alternativa de sair do mercado corporativo. Para todos os entrevistados, o lado 

ruim foi a correção de provas, e para os professores convidados, a diferença encontrada foi o 

desgaste físico que eles atribuíram à quantidade de aulas e às viagens. Em sua pesquisa, foi 

possível perceber ainda que a profissão não se sustenta sozinha, e muitos têm outras atividades 

em paralelo, até mesmo os professores de carreira, que possuem funções administrativas dentro 

da Instituição. Essa constatação se justificou pelo tàto de que a desvalorização da educação no 

Brasil está atingindo os alunos que chegam à graduação e pós-graduação, necessitando de 

reforço. 

Barbosa (20 17) identificou ainda que o senso de pertencimento não é visto pelos 

professores convidados e nem pelos professores vinculados em início de carreira, a idade e o 

tempo de aulas na Instituição é um fator importante para esse sentimento. Para os professores 

convidados mais jovens, a ligação com a marca da Instituição já é suficiente. O que foi 

encontrado foi a gratidão à Instituição pelos professores convidados mais velhos dessa IES. 

Outro aspecto observado pela mesma autora que, apesar de não terem o vínculo formal 

com a Instituição, os professores convidados internamente não veem o reconhecimento, mas 

externamente, independente do vínculo, todos são de forma igual professores dessa Instituição. 

Os resultados da pesquisa de Barbosa (20 17) apontaram uma necessidade de a 

Instituição direcionar maior atenção ao .féedback aos professores, tanto os de carreira quanto 

como para os convidados, destacando-se a necessidade de uma política institucional para 

acompanhar o desempenho dos mesmos em sala de aula para avaliar e incentivar os professores 

de carreira para além das pesquisas e os professores convidados para além de avaliações feitas 

somente pelos alunos. Uma política que veja os professores além de um "recurso humano". 
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2.3. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Os profissionais da educação vêm passando um período de transição importante que 

envolve as modalidades de ensino presencial e a distância. A Educação a Distância (EaD) 

apresenta-se como uma alternativa, sobretudo para o aluno que não dispõe de tempo ou está 

longe, por razões geográficas, dos centros educacionais e, por isso, não consegue se adequar a 

modalidade de ensino presencial (DE MATTOS; SOUZA; DE SOUZA, 2017). 

A Educação Aberta e à Distância (EAD) é um processo pelo qual professores e 

estudantes buscam a informação, visando à construção do conhecimento, a partir das 

experiências e dos interesses de ambos, em espaços e tempos síncronos e assíncronos, por meio 

de um sistema de aprendizagem mediado por diferentes meios c formas de comunicação. 

Assim, na EAD a interatividade entre os atores envolvidos é indireta e mediatizada por uma 

combinação de meios tecnológicos e linguagens de comunicação (VIEIRA, 2003). 

Ao assumirmos essa conceituação, entendemos que ela tem origem na concepção 

dialética de educação. Para Dias (2004, p. 28): "Educação aberta e a Distüncia apresentam-se 

como forma de educação, que possibilita a democratização do conhecimento independente do 

tempo e do espaço". Sendo assim, o EaD torna-se flexível, adaptando-se ao perfil do estudante, 

considerando as perspectivas e exigências. Vieira (2003) concluiu com o estudo que esta 

modalidade de educação possibilitou a flexibilidade de tempo e lugar e, também, um trabalho 

através das redes co laborativas de aprendizagem. As redes de aprendizagens tornam-se, assim, 

um sistema aberto dinâmico e flexível, no qual os integrantes do grupo podem interagir para 

atingir um objetivo comum, a construção do conhecimento. 

Para compreender a EaD na perspectiva da democratização do cnsmo 

profissionalizante, encontramos nas ideias de Humberto Maturana ( 1999) a possibilidade de 

ampliar o espaço de conversações, rompendo com as barreiras culturais, econômicas e sociais 

através de encontros reflexivos sobre os diversos temas que a EaD pode oferecer. Para o autor, 

a Educação a Distância oferece conhecimento de forma distribuída, permitindo o encontro entre 

pessoas de qualquer origem em projetos comuns; respeita o ritmo de aprendizagem de cada 

estudante; além de operar em dinâmicas que aceitam qualquer pergunta como válida, por meio 

de atendimento tutorial, pessoal e não valorativo. 

Segundo Moore e Kearsley (2008), o EaD evoluiu ao longo da história, iniciando por 

meio de cursos de instrução por correspondência, telecursos e videoaulas gravadas em fitas 

cassetes dentre outros e avançando com as tecnologias de comunicação, como telefone, rádio, 

televisão, satélite, cabos c redes de computadores. 
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Essa modalidade foi totalmente revigorada com o advento da internet e a disseminação 

da cibercultura. Novas portas se abriram e muitos horizontes, antes remotos, passaram a ser 

visualizados, almejados e alcançados com muito mais facilidade. Levy ( 1999, p.l58) esclarece: 

[ ... ]que este explora certas técnicas de ensino, incluindo as hipennídias, as redes de 
comunicação interativas e todas as tecnologias intelectuais da cibercultura. Mas o 
essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia, que favorece ao mesmo tempo 
as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede. Nesse contexto, 
o professor é incentivado a tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus 
grupos de alunos em vez de um fornecedor direto de conhecimentos. 

A geração mais recente caracteriza-se por cursos a distância apoiados por um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (A V A), baseados em tecnologias de comunicação da 

internet (SIMONSON; SMALDINO; ZV ACEK, 2014). Segundo Paiva (1999, p.l) o EaD pode 

ser definido como: 

Um processo educativo que envolve meios de comunicação capazes de ultrapassar os 
limites do tempo e espaço c tornar acessível a interação com as fontes de informação 
e/ou com o sistema educacional de forma a promover a autonomia do aprendiz através 
de estudo iudependente e flexível. 

A origem da EAD está relacionada às necessidades de preparo profissional e cultural, 

configura-se como uma nova possibilidade àqueles que, por vários motivos, não podem 

frequentar um estabelecimento de ensino presencial. Nas palavras de Raslan (2009, p.24): 

A EAD, ao longo do tempo, vem sendo ofe11ada através de vários meios: 
correspondência, rádio, televisão e internet; para atender aos mais diversos objetivos: 
ampliar o acesso à educação em todos os nfveis do ensino, formação técnico
profissionalizante, alfabetizar e treinar trabalhadores, promover atividades culturais, 
capacitar em massa os professores, apoiar as aulas ministradas nos ensinos, 
fundamental e, médio, expandir e interiorizar a ofe11a de cursos superiores. 

Em uma visão mais alinhada aos avanços tecnológicos da última década, Brod e 

Rodrigues (2016) compreendem a EaD, como uma inteligência coletiva, apoiada pelo 

ciberespaço, que possibilita a produção de conhecimentos por meio de interações coletivas e 

desterritorializadas, desenvolvidas de forma colaborativa e descentralizada em rede. Nesse 

mesmo compasso, De Mattos, Souza e De Souza (2017, p.141) reforçam que: 

O EaD pode ser oferecido através c diversas formas, a mais difundida, atualmente, se 
constitui em modalidade de ensino que depende, essencialmente, dos recursos 
tecnológicos baseados em uma plataforma disponível e acessada na Internet. Por tal 
motivo o perfil tecnológico e nível cibercultural dos seus usuários, sejam professores, 
tutores e alunos, é determinante para o sucesso de todo o processo de ensino 
aprendizagem envolvido. 
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No Brasil, com o advento e consolidação da tecnologia da internet, o Ensino a 

Distância tem se popularizado ao longo dos últimos anos, principalmente no estrato superior. 

Em dez anos, essa modalidade de ensino cresceu em mais ele 400%, coincidindo com a 

estagnação elo número ele matrículas presenciais em instituições ele ensino superior. Esse 

fenômeno tem chamado a atenção do governo federal para empreender ações que possam 

estender o ensino em locais mais distantes elo país e para uma faixa ela população que precisa 

se qualificar para aumentar a sua renda. 

como: 

O artigo I do Decreto n° 9057, ele 2017 (BRASIL, 2017) define a educação a distância 

a modalidade educacional na qual a mediação didáticoMpcdagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios c tecnologias de informação 
c comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 
educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 
tempos diversos. 

A Educação a Distância (EAD) cresce ele forma acelerada no país, impulsionada por 

programas do governo para facilitar o acesso ele alunos ao ensino superior. O ensino a distância 

(EAD) é a modalidade de ensino que mais cresce no Brasil. Todo ano, milhares de novos cursos 

superiores são reconhecidos pelo Ministério ela Educação (MEC). Segundo o Censo ela 

Educação Superior de 2016 do MEC, o número de matrículas em cursos ele graduação à 

distância aproxima-se de I ,5 milhão, o que corresponde a 18,6% dos 8,04 milhões de 

universitários no país. Somam-se a esse contingente cerca ele 2,9 milhões de alunos elos cursos 

livres corporativos e não corporativos, conforme contabilizou o censo da Associação Brasileira 

de Educação a Distância (ABED). Há I O anos, a Educação a Distância respondia por 4,2% dos 

graduandos brasileiros c os cursos presenciais concentravam 95,8% das matrículas. Apenas em 

um ano, de 2015 para 2016, a Educação a Distância teve um acréscimo de 7,2% das matrículas, 

ao passo que a educação presencial apresentou queda ele I ,2%. O MEC estima que em cinco 

anos a Educação a Distância deverá compreender metade das matrículas na educação superior 

brasileira. (ÉPOCA, 20 18) 

Junto com a demanda, a oferta cresce. Segundo informações do censo da ABED 

(2017), o número ele novas instituições que oferecem EaD aumentou em 22%, ao passo que a 

quantidade de estabelecimentos que oferecem educação em geral aumentou 4%. A atividade 

está concentrada nas mãos de grandes grupos privados, com capacidade ele investimento para 

implantar os polos c investir em tecnologia, materiais e conteúdos didáticos. O setor privado 

corresponcle a 68% elas instituições que atuam no segmento. 
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De acordo com o Ministério da Educação (20 18) os números referentes ao ingresso no 

Ensino a Distância aumentaram muito na última década, conforme exposto no Quadro I a 

segutr: 

Quadro I- Matrículas no Ensino Superior 
Total de matriculados em 2017 
Crescimento em relação a 2016 
Crescimento em 10 anos (2007-2017) 
Média anual de crescimento no 11° de matrículas 

Fonte: Ministério da Educação (20 18) 

8.290.911 
3% 

56,4% 
4,6% 

Se estes números forem comparados com os referentes ao ensino presencial, é possível 

observar o expressivo crescimento da tutoria ao longo deste período, como apresentado no 

Quadro 2: 

Quadro 2 - Ensino a Distância x Ensino Presencial 
Matrículas EAD 2017 1.756.982 (21,2%) 

Matrícula Presencial 20 17 

Matrículas EAD- Crescimento em 1 O anos 

Matriculas Presenciais- Crescimento em lO anos 
Fonte: Ministério da Educação (2018) 

6.529.681 (78,8%) 

375,2% 

33,8% 

Segundo Vianney (2016), em2016 e 2017, já dentro do ciclo da crise econômica que 

se aprofundou no país, um novo perfil de alunos começou a entrar com maior peso na educação 

a distância: egressos do ensino médio passaram a considerar a EAD como opção natural de 

continuidade para o ensino universitário. Com isso, rompe-se com a noção histórica de que a 

EAD atenderia apenas os excluídos do ciclo natural de escolarização. Esse ainda é um 

fenômeno inicial, mas já indica claramente uma maior aproximação entre o perfil de alunos nas 

modalidades presencial e a distância. 

No presente momento, inúmeras instituições em vários segmentos de formação que 

oferecem cursos à distância, desde disciplinas isoladas até programas completos de graduação 

e pós-graduação. Assim, as seguintes características principais da EaD, segundo Aretio (1999), 

podem ser citadas: separação professor-aluno; utilização dos meios de comunicação; apoio de 

tutorial; aprendizagem independente; e comunicação bidirecional. 

De acordo com o Censo da ABED (20 17), o crescimento do segmento de cursos à 

distância acompanha as mudanças nos desafios institucionais, sendo os mais relevantes: a 

maturidade das instituições, a melhoria da qualidade e a percepção da sociedade sobre a 

modalidade. Assim, preocupações que antes eram relacionadas à evasão c na resistência das 

pessoas à modalidade são substituídas pela atenção nas inovações tecnológicas c pedagógicas. 
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Essa inquietação é importante, na medida em que revela o compromisso das instituições com a 

qualidade do ensino que oferecem. Portanto, a tendência é de uma Educação a Distância 

consolidada, que pesquisa e utiliza novas tecnologias, que aplica novas mctodologias e se 

estabelece como uma forma inovadora de aprender. 

2.3.1. Os Papeis do Docente na Educação a Distância 

No modelo considerado típico de Educação a Distância dentro da JES em questão, o 

docente atua em papeis separados, somente como autor ou tutor. Pcrricr e Silveira (20 15) 

mostraram que na Educação a Distância, existem várias definições em relação aos papeis 

atribuídos aos professores, tais como, professor-autor, tutor, mediador online entre outros. 

O professor-autor é o responsável por desenvolver os conteúdos que irão formar o 

material pedagógico da disciplina. (DOS SANTOS, 20 16). Os conteúdos devem ser 

desenvolvidos com textos menos técnicos do que os apresentados em livros c o autor é 

responsável por planejar a interface do curso de forma que seja atrativo ao aluno e defina 

recursos a serem utilizados para diminuir a distância física entre tutor e aluno, tais como: Fórum 

de Discussão, Chat e diferentes tipos de interação. 

Utilizando esses meios de comunicação, Pcrrier e Silveira (20 15) advoga que o tutor 

deve assumir o compromisso pedagógico de favorecer a internalização dos saberes, 

considerando a realidade dos estudantes, de forma a estimular a reflexão, estimular a troca de 

experiências e conhecimentos com o objetivo de assegurar a aprendizagem significativa. 

O ambiente que possibilita a comunicação entre professores, tutores c alunos é 

conhecido como Ambiente Virtual de Aprendizagem (A VA). Os A V As são ferramentas que 

oferecem suporte para o gerenciamento de informações, permitem a postagem de materiais pelo 

professor ou pelo aluno e possibilita a comunicação entre todos os membros de um mesmo 

ambiente (PEREIRA, 20 15). 

Para Dos Santos (20 16) o professor-autor deve conhecer as ferramentas 

disponibilizadas pelos A V As e deve interagir com a equipe de desenvolvimento, responsável 

por publicar os conteúdos no formato definido pelo autor. 

Clementino (2013) defende que não há necessidade de distinguir os papeis de um 

professor e o tutor. Para ele, esta decisão é relacionada a três situações: a fluência digital que o 

professor possui, o número excessivo de alunos matriculados c a disponibilidade de tempo do 

professor em realizar e acompanhar o curso. Portanto conclui que não há restrições para que 

um professor atue como tutor em cursos online. 
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O MEC definiu diversas orientações específicas para a modalidade a distância, como 

uma forma de garantir o desenvolvimento de cursos superiores com qualidade. São elas: 

concepção de educação c currículo no processo de ensino-aprendizagem, sistemas de 

comunicação, material didático, avaliação, equipe multidisciplinar, infi·aestrutura de apolo, 

gestão acadêmico-administrativa, sustentabilidade financeira (FILHO, 20 12). 

Como uma de suas iniciativas encontra-se a UAB (Universidade Aberta do Brasil). 

Segundo informações da CAPES (20 18): 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UA!l} foi instituído pelo Decreto n° 5.800, em 08 
de junho de 2006, para "o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a 
finalidade de expandir e interiorizar a ofetia de cursos e programas de educação superior no 
País". Trata-se de um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos 
superiores por meio da educação a distância (EaD), prioritariamente, para a formação inicial 
e continuada dos professores da educação básica, assim como, dirigentes, gestores e 
trabalhadores em educação dos estados, municípios e do Distrito Federal. Atualmente, o 
Sistema UAB conta com I 09 Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), ofertando 800 
cursos em 771 pelos (dados atualizados emjan/2018). 
Os Polos UAB são mantidos em regime de colaboração por estados e, especialmente 
municípios, visando garantir o apoio acadêmico, tecnológico e administrativo às atividades 
de ensino-aprendizagem. 

Na UAB, existe liberdade às IES parceiras para que proponham modelos de forma 

autônoma, o que possibilitou o surgimento de diversos novos modelos os quais consideram: a 

organização universitária, a docência, o uso de polos distribuídos pelo país, material didático, 

mídias adotadas, sistemas de comunicação, configuração das equipes, sistemas de gestão 

acadêmica e pedagógica das atividades e supervisão dos estudantes (MILL, 20 12). 

Ainda segundo Mill (2012), em relação ao papel do professor-autor, a UAB sugere 

que além de preparar os materiais didáticos o professor também participe da formação dos 

estudantes, atuando como coordenador de um grupo de tutores e acompanhe de perto o processo 

de tutoria, conseguindo desta forma, fazer adequações ao material caso seja necessário. Mesmo 

assim, não são todas as !Es que adotam essa sugestão da UAB/CAPES. 

Para desenvolvimento deste estudo, o sentido do trabalho foi pesquisado sob a ótica 

da dialética prazer-sofi·imento em tempos de flexibilidade (MENEZES; NEPOMUCENO, 

BATISTA-DOS-SANTOS, 2011) e também da identidade nas atividades de tutoria em 

educação a distância em cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

(SAWITZKI; LORENZETTI; OLIVEIRA, 2012). 
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2.3.2. Ser Tutor 

Etimologicamente, o vocábulo tutor remete a "guarda, defensor, protetor, curador" 

HOUAISS (2001, p. 523). Do latim, o verbo (tueo,és,ére) aparece com o significado de "ter 

debaixo da vista, defender, proteger". No mesmo dicionário, agora na sua versão online, "tutor" 

significa "Indivíduo que exerce uma tutela (tb. dita tutoria); quem ou o que supervisiona, dirige, 

governa; em algumas instituições de ensino, aluno a quem se delega a instrução de outros 

alunos". 

Para Souza et ai (2004, p. 80): 

Independente da concepção educacional adotada c das ferramentas didáticas em uso 
(televisão, rádio, internet, correspondência, material impresso), a experiência 
demonstra que o sistema tutorial é peça chave (sic) no desenvolvimento das aulas a 
distância e indispensável ao sistema de transmissão dos conteúdos e às estratégias 
pedagógicas. 

Na Educação a Distância, conforme vêm se configurando os programas brasileiros que 

buscam desenvolver essa modalidade, a figura do tutor é presença constante. É comum a sua 

indicação como sujeito essencial para o sucesso de cursos a distância (MASUDA, 2003; 

MACHADO; MACHADO, 2004; SOUZA, 2004; MILL, 2007) e é mais comum a descrição 

da função do tutor na modalidade a distância do que a definição desse sujeito. Assim, para 

Barros (2002, p. 15), a função do tutor "é orientar o aluno, esclarecer dúvidas relativas ao estudo 

da disciplina pela qual é responsável". Preti (1996, p.27) comunga de ponto de vista semelhante 

ao defender que: 

O tutor, respeitando a autonomia da aprendizagem de cada cursista, estará 
constantemente orientando, dirigindo e supervisionando o processo de ensino
aprendizagem". É por intermédio dele também que se garante a efetivação do curso 
em todos os níveis. Resumindo, o tutor é aquele que em muitos momentos representa 
o curso. 

No contexto da educação a distância, tem-se que o professor tutor é um mediador na 

comunidade de aprendizagem e segundo Belloni (2009, p.83) seu papel é "orientar o aluno em 

seus estudos relativos à disciplina pela qual é responsável, esclarecer dúvidas e explicar 

questões relativas ao conteúdo da disciplina; em geral participar das atividades de avaliação" 

Nos cursos profissionais à distância auxiliados pelas tecnologias digitais, o tutor é o 

professor responsável por interagir com o aluno por meio do ambiente virtual, buscando mediar 

as aprendizagens de forma particular c, portanto, conforme explica Maturana (1999, p.l5l) 

"deve estar disposto a reconhecer o que não sabe e a buscar respostas para perguntas que o 

surpreendem". De acordo com o autor, o professor tutor deve, por um lado, realizar a mediação 
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para que o aluno adquira suas habilidades operacionais nos temas que se propõe a estudar, e, 

por outro, guiar o emocionar desse aluno para uma liberdade reflexiva, relativa ou não ao tema. 

O tutor é visto como o orientador do aluno em EAD tendo como principal função a de 

acompanhar a vida acadêmica dos estudantes, apontando caminhos e encontrando soluções para 

determinados problemas. O tutor é o elemento de transição c ligação na relação entre professor 

e aluno. É um facilitador do conhecimento e, por essa razão, deve estar consciente em relação 

aos conteúdos, metodologias, matérias, atividades e, sobretudo, o contexto em que seu aluno 

está inserido, sua realidade, suas limitações e principalmente, seu potencial (SCHLOSSER, 

2010). 

Lévy (1999, p. 171) caracteriza ser este o novo papel para os professores tutores que 

se propõem a ser mediadores pedagógicos nessa modalidade de ensino: tornarem-se animadores 

dos grupos que estão ao seu encargo, centrando suas atividades no acompanhamento e na gestão 

das aprendizagens. Para o autor, a construção dos saberes dá-se na aprendizagem cooperativa, 

na qual professores tutores aprendem ao mesmo tempo que os estudantes, atualizando tanto 

seus saberes disciplinares quanto suas competências pedagógicas. 

De acordo com Gonzalez (2005), o professor tutor deve ter a capacidade de mediar os 

conhecimentos; entretanto, esses conhecimentos não se constroem somente sobre seu olhar 

acerca do conteúdo. Cabe ao professor tutor apropriar-se dos conteúdos propostos no material 

das aulas, para que possam ser articulados c expandidos durante suas interações presenciais e 

virtuais com os professores de cada disciplina. 

Belloni (2009) considera que o professor tutor faz a parte da organização institucional 

de responsabilidade quanto acompanhamento do estudante durante o curso em todo seu 

processo de aprendizagem como aconselhamento e avaliação. Como se observa este professor 

tutor viabilizará o contato e envolvimento do estudante a concepção, conteúdo e materiais do 

curso, além de promover a inter-relação entre saberes científicos, tecnológicos, didático-

pedagógicos e cotidianos (GIANNELLA; STRUCHINER; RICCIARDI, 2013). 

O Ministério da Educação (2007, p.21) define que: 

O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que patiicipa ativamente da 
prática pedagógica[ ... ]. Sua principal atribuição é o esclarecimento de dúvidas através 
de fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, patiicipação em videoconferências, 
entre outros, de acordo com o projeto pedagógico. O tutor a distância tem também a 
responsabilidade de promover espaços de construção coletiva de conhecimento, 
selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos e, frequentemente, 
faz parte de suas atribuições participar dos processos avaliativos de ensino
aprendizagem, junto com os docentes 



2I 

Brod e Rodrigues (20 I6) destacam a importância da relação de interação entre tutor e 

os sujeitos que participam da mediação pedagógica, onde os conteúdos são facilitados, 

problematizados, (re)signiticados e (re)construídos. Essa disseminação do aprendizado também 

é favorecida quando essa rede de conversação, estabelecida entre mediador e aprendizes, é 

fundada no afeto, no respeito, na ética, em um domínio de aceitação mútua que legitime a 

convivência. 

Sistemas de tutoria têm sido organizados para interagir colaborativamente com os 

alunos nesse modelo educativo, cabendo aos professores tutores à distância a mediação 

pedagógica nos cursos por meio da rede. No cenário do EaD, a tutoria tem o papel de atenuar o 

distanciamento entre os extremos do sistema instituição-aluno. Gonzalez (2005, p. 2I) indica 

que a palavra "tutor" não pode ser utilizada de forma indiscriminada, havendo a necessidade de 

um movimento de rcssigniticação para superar a ideia do tutor "como aquele que ampara, 

protege, defende, dirige ou que tutela alguém". Além disso, o autor ressalta que o papel do tutor 

extrapola os limites conceituais impostos na nomenclatura, já que, em sua missão essencial, 

trata-se de um educador como os demais sujeitos envolvidos no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

No que se refere ao papel do tutor na modelo de EAD, a introdução das novas 

tecnologias vem estabelecendo mudanças paradigmáticas em sua estrutura didático

pedagógica. Neste contexto Leal (2005, p.3) explicam que: 

O papel do tutor ultrapassa a visão puramente técnica, transcende a exacerbação da 
especialidade, adquirindo competência para instrumentalizar a tecnologia. O papel do 
tutor, sobremodo, supera assim o conceito reducionista de propostas estritamente 
técnicas. O tutor é um educador à distância. Aquele que coordena a seleção de 
conteúdos, que discute as estratégias de aprendizagem, que suscita a criação de 
percursos acadêmicos, que problematiza o conhecimento, que estabelece o diálogo 
com o aluno, que media problemas de aprendizagem, sugere, instiga, acolhe. Enfim, 
um professor no espaço virtual, exercendo a sua função de formar o aluno. 

Pode-se compreender o papel do tutor baseando-se no compromisso com o 

desenvolvimento de estudantes, com a competência de produção do conhecimento que 

considere o contexto a distância, incluindo a construção de significados na ação formativa e a 

evolução do saber científico. Ao tutor cabe o papel de fazer da Educação a Distância um espaço 

de virtualidade criativa e formativa com o compromisso na formação de estudantes críticos 

sujeitos e pensantes. Como afirma Belloni (2002 apud Nepomuceno 20 I O, p.O I) 

a educação a distância (EAD) é uma modalidade de ensino que enfatiza a dimensão 
espacial, há uma separação ftsica e temporal entre professor e estudante, uma 
tendência a propor estratégias menos flexfveis, tendo por base às tecnologias 
educacionais. 
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Cada instituição que oferta cursos na modalidade a distància apresenta tutores com 

características distintas, definidas a partir da concepção de educação adotada. Nos dizeres de 

Preti (1996, p. 40), "cada instituição busca construir seu modelo tutorial que atenda às 

especificidades regionais e aos programas c cursos propostos". Adicionalmente, Preti (1996, p. 

40) atribui ao tutor função intermediária "entre o estudante, o material didático e o professor" 

Dessa forma, em geral, a atribuição de professor é vista como diferente da função de 

tutor. Enquanto o primeiro prepara o conteúdo e organiza o material a ser utilizado nos cursos, 

o segundo desempenha um papel de mediador entre o material didático produzido e o cursista 

-é o contato do aluno com a instituição de ensino. Lima c Rosatelli (2003, p. 3) entendem que 

o EaD é um "processo de ensino-aprendizagem que não exige a presença física do professor, 

estando os alunos sob a supervisão contínua e imediata de um tutor". Nesse conceito, está 

explícita a distinção entre professor e tutor. 

Discussões a respeito do trabalho só podem ser plenamente compreendidas se 

analisadas em contextos socioeconõmicos amplos, visto que a atividade econõmica passa a se 

organizar em diversos formatos e com uma diversificada gama de contratos de emprego, 

apontando para uma maior versatilidade da organização laboral (BALDRY Et ai., 2007). Como 

aponta Fleming (20 17, p. 695), "f1exibilidade é talvez o termo mais comum para descrever o 

emprego hoje". 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

3.1.0RIGENS E MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

A investigação relacionada à Educação a Distância tem sido cada vez mais frequente 

entre os pesquisadores das ciências sociais aplicadas. Nesse ambiente, muitas vezes a ausência 

do contato fisico entre aluno e professor é considerada um dos maiores obstáculos para a sua 

expansão. Por outro lado, a falta de uma legislação própria que regulamente o papei do tutor 

tem efeitos na percepção do profissional do real sentido da sua profissão. Em seus discursos, os 

docentes expressam o quão tênue parece ser a diferença entre educação presencial e a distância, 

uma vez que ambas as ideias se mesclam para estes profissionais. Ao longo do desenvolvimento 

e disseminação da Educação a Distância, a figura do tutor foi presença constante nesta 

modalidade de ensino. Dentro desta categoria, a busca por um sentido do trabalho é tema de 

grande relevância para o indivíduo e de considerável interesse para a pesquisadora. 

Na academia, há diversos estudos envolvendo esta qualificação de profissional e os 

avanços da modalidade de Educação a Distância, porém poucos autores se dedicaram a 

investigar como se dá o sentido do trabalho para este grupo de profissionais. A partir desta 

constatação, a pesquisa foi delimitada para estes docentes que atuam em atividades de tutoria 

em Educação a Distância 

3.2. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A presente pesquisa foi classificada quanto a sua natureza como qualitativa. Essa 

modalidade de pesquisa é caracterizada por não ser estruturada c assumir um caráter 

exploratório (MALHOTRA, 2012). No que tange os objetivos, a pesquisa foi classificada como 

exploratória pois busca compreender de forma mais profunda um fenômeno ainda não descrito 

na literatura (GIL, 2002). A pesquisa tem ainda um caráter descritivo pois pretende descrever 

as características de uma população ou fenômeno (ROMERO; NASCIMENTO, 2002). No 

caso, descrever o sentido do trabalho para tutores em educação a distância e estender a sua 

compreensão a partir do trabalho de Morin (200 I). Em relação ao método, a pesquisa foi 

classificada como uma pesquisa exploratória. 
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3.3.COLETA DE DADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

Foram realizadas 30 entrevistas semiestruturadas e com perguntas abertas para 

profissionais que trabalham como tutores em educação a distância. Adicionalmente, através da 

observação não participante, foi possível apreender impressões sobre o ambiente em que os 

tutores transitam na instituição de ensino. A técnica de análise de dados foi a análise de discurso 

(PÊCHEUX, 1997) conforme o trabalho de Morin (200 I). Conforme explicam Caregnato e 

Multi (2006), ao contrário da análise de conteúdo, na análise de discurso a interpretação dos 

dados é puramente qualitativa. 

3.3.1. Entmda no Campo 

Como forma de obter um maior número de indicações de entrevistados, o contato foi 

feito através de trocas de e-mails com os funcionários da IES em questão, responsáveis pelas 

Coordenações dos cursos Online. Através dessa comunicação, foram escolhidos aleatoriamente 

profissionais que estão ativos na Instituição, ou seja, atuando em disciplinas online, ministrando 

aulas de cursos de atualização, graduação, especialização I MBA nas áreas de direito, economia 

e tinanças, gerenciamento de projetos, gestão de pessoas, marketing e vendas, sustentabilidade 

e responsabilidade social e tecnologia, alguns com vínculo e outros sem vínculo de trabalho 

com a Instituição. Cabe ressaltar que, após entrevista com um destes docentes indicados, que 

atua como mentor de um dos cursos on/ine, o mesmo forneceu de forma espontânea o contato 

de outros tutores que se encontram sob sua mentoria, diante do interesse pela pesquisa e como 

forma de envolvê-los positivamente no tema. 

Nesta pesquisa, os tutores com vínculo são aqueles que possuem um contrato de 

trabalho tradicional formal com a Instituição que é regido pelas regras da CLT e possuem: 

remuneração tixa; um local de trabalho fornecido pelo empregador; inexistência de um período 

de relação predeterminado; o empregado trabalha em tempo integral em conformidade com o 

contrato; e o empregado dedica-se a trabalhar para um único empregador (SILVA; TONELLI; 

KlM, 2017). 

Os tutores sem vínculo desta pesquisa estão associados ao trabalho informal, que 

atuam como profissionais autônomos (NORONHA, 2003) ou através de Pessoa Jurídica 

(DEDECCA, 2006). 
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3.3.2. Roteiro de entrevistas 

O roteiro de entrevistas foi elaborado a partir das pesquisas de Morin (2002, 2007), e 

consistiu de doze perguntas, que foram divididas em quatro tópicos: 

O primeiro tópico tratou dos dados sociodemográficos como, idade, formação, estado 

civil e tempo de aula na Instituição. 

O segundo tópico tratou dos dados sobre o trabalho de forma geral, sua importância e 

sua história/trajetória profissional. 

O terceiro tópico tratou o que é ser professor para os entrevistados, como ingressou 

nessa carreira, como é sua afinidade com o ambiente virtual e com os alunos, quais são os 

pontos positivos e negativos dessa profissão c qual a sua relação com à Instituição que trabalha. 

O último tópico abordou sobre o sentimento em relação ao trabalho que exerce como 

professor, qual o sentido, como esses sentidos se manifestam no cotidiano e o que é um trabalho 

sem sentido para eles. 

Definiu-se como pergunta central para os objetivos desta pesquisa "Qual o sentido deste 

trabalho para você?", de forma que o entrevistado pudesse, livremente, expor as suas ideias. A 

partir dessa resposta eram explorados possíveis desdobramentos e, na sequência, a pergunta era, 

"O que é um trabalho sem sentido para você?", de modo a continuar com o entendimento sobre 

o lado antagônico da questão. 

No apêndice A, está exposto o instrumento "Roteiro de Entrevista" elaborado para esta 

pesqmsa. 

3.3.3. Trabalho de Campo 

O trabalho de campo durou 30 dias c foi realizado durante os meses de maio(junho de 

2018. Foram enviados 42 convites individuais, onde foi explicitado o objetivo da pesquisa, as 

alternativas de interação e os resultados esperados. Destes 42 tutores, foi possível agendar e 

realizar 30 entrevistas, onde três delas foram realizadas prcsencialmentc na própria Instituição 

de Ensino e as outras 27 foram feitas por meio da ferramenta de comunicação de vídeo Skype, 

devido ao fato de os tutores serem alocados em diversos estados do Brasil e também por 

questões de mobilidade e conciliação de agendas. 

Esses tutores foram escolhidos por conveniência e acessibilidade c o trabalho se 

desenvolveu até que fosse possível identificar a percepção do sentido que eles atribuem ao 
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trabalho que realizam, ocorrendo a saturação do campo. Neste momento, foi possível validar as 

categorias a priori que foram utilizadas, bem como as que emergiram do campo. 

O objetivo da pesquisa foi novamente explicitado para os entrevistados e neste 

momento, era solicitada a autorização para que fosse possível gravar as entrevistas; todavia, 

preservando o seu anonimato. O tempo de duração total foi de 910:32 minutos, uma média de 

30:21minutos por entrevista. 

A observação direta ocorreu durante as conversas informais e atividades do dia a dia 

desses tutores, c as percepções da pesquisadora foram registradas nas notas de campo durante 

toda a pesquisa. As entrevistas foram transcritas integralmente no mesmo dia da realização das 

mesmas, e as anotações de campo foram regularmente revistas. De forma a organizar os dados 

coletados, os entrevistados da pesquisa foram identificados com a letra "E", acompanhada de 

um numeral, dessa forma, garantindo o sigilo de suas identidades. 

3.3.4. Perfil dos Entt·cvistados 

Quanto ao perfil dos participantes, eram 11 mulheres e 19 homens. Quanto à titulação 

são 09 doutores, 16 mestres e 05 especialistas, 28 também são professores presenciais, além de 

tutores, a idade média dos entrevistados é de 48,7 anos, onde o mais novo tem 29 anos e o mais 

velho 66 anos. Os entrevistados estão fisicamente distribuídos entre os estados do Rio do 

Janeiro (12), São Paulo (10), Minas Gerais (2), Distrito Federal (2), Rio Grande do Sul (2), 

Santa Catarina (1) e Pernambuco (1 ). O tempo médio de aulas ministradas para a Instituição foi 

de 9,06 anos, onde o que tem menos tempo, tem I ano c o que tem mais tempo, tcm15 anos de 

aulas. De todos os entrevistados, 11 tiveram parte da sua formação dentro da escola e apenas 2 

possuem vínculo empregatício com a Instituição. 

Todos os entrevistados, conforme categorização do Quadro 3 a seguir, são tutores da 

IES. Apesar de todos ministrarem aulas na mesma IES analisada, alguns apresentam diferentes 

grau de formação, idade e tempo de aulas na Instituição. 

Quadro 3- Categorização dos entrevistados 
Categoriza~ão dos Entrevistados 

Modalidade Formação 
Tempo de 

Vinculo Tempo de 
Nu 

de ensino 
Estado Gênero Fonnação 

naiES 
Idade tutoria na 

Empregaticio 
Entrevista : 

IES (anos) (min) 

EI Tutoria I 
RJ M Mestrado Não 41 8 Sim 18:31 Presencial 

E2 Tutoria I RJ M Mestrado Sim 47 2 Não 32:41 Pre-sencial 

E3 Tutoria I MG M Mestrado Sim 66 15 Não 25:41 
Presencial 



Nu 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

ElO 

Ell 

El2 

El3 

El4 

El5 

El6 

El7 

EIS 

El9 

E20 

E21 

E22 

E23 

E24 

E25 

E26 

E27 

E28 

E29 

E30 

Modalidade j Estado , Gênero 
de ensino 

Tutoria I 
Presencial 
Tutoria I 

Presencial 
Tutoria I 

Presencial 

Tutoria I 
Presencial 

Tutoria 

Tutoria I 
Presencial 

Tutoria I 
Presencial 
Tutoria/ 
Presencial 
Tutoria I 

Presencial 

Tutoria I 
Presencial 
Tutoria I 

Presencial 

Tutoria I 
Presencial 

Tutoria I 
Presencial 

Tutoria I 
Presencial 
Tutoria I 

Presencial 

Tutoria I 
Presencial 

Tutoria 

Tutoria/ 
Prc.scncial 

Tutoria 

Tutoria I 
Presencial 
Tutoria I 

Presencial 

Tutoria I 
Presencial 
Tutoria/ 

Presencial 

Tutoria I 
Presencial 
Tutoria I 

Presencial 

Tutoria 

Tutoria I 
Presencial 

SP 

RS 

SP 

PE 

RJ 

RJ 

SP 

se 

SP 

RJ 

RS 

DF 

SP 

RJ 

SP 

SP 

MO 

RJ 

DF 

RJ 

lU 

SP 

RJ 

lU 

SP 

SP 

lU 

M 

F 

F 

M 

F 

M 

M 

F 

F 

M 

F 

M 

M 

F 

M 

M 

F 

M 

M 

F 

M 

M 

F 

M 

F 

M 

M 

Fonte: Dados da Pesquisa (20 18) 

Categorização dos Entrevistados 

Fonnação 

Doutorado 

Mestrado 

Mestrado 

Especialista 

Mestrado 

Mestrado 

Doutorado 

Doutorado 

Doutorado 

Doutorado 

Especialista 

Doutorado 

Especialista 

Mestrado 

Especialista 

Mestrado 

Especialista 

Mestrado 

Mestrado 

Mestrado 

Mestrado 

Me-strado 

Doutorado 

Doutorado 

Mestrado 

Me-strado 

Doutorado 

Formação 
na!ES 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Idade 

35 

51 

49 

53 

40 

58 

51 

52 

52 

29 

39 

36 

53 

58 

52 

42 

64 

45 

58 

54 

53 

50 

56 

47 

46 

46 

38 

Tempo de 
tutoria na 
IES (anos) 

10 

15 

9 

12 

8 

13 

6 

12 

14 

5 

7 

8 

11 

lO 

11 

8 

6 

8 

10 

2 

14 

lO 

13 

11 

4 

9 

Vinculo 
Empregatfcio 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

27 

Tempo de 
Entre\'ista . 

(min) 

61:34 

32:15 

26:35 

29:54 

15:02 

32:57 

39:19 

30:23 

31:58 

44:16 

29:13 

20:35 

16:28 

33:43 

23'.00 

20:40 

37:29 

22:08 

33:06 

30:16 

23:34 

36:28 

48:56 

37:32 

14:17 

34:24 

27:37 
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3.3.5. Saída de Campo 

Ao realizar a trigésima entrevista, a saída do campo ocorreu de forma gradual, quando 

foi dado por encerrado o trabalho de campo planejado e proposto. Desde o início, havia um 

cronograma que delimitava o período desse trabalho e o mês de término, que foi rigorosamente 

cumprido. O processo cíclico de coleta e análise de dados foi interrompido no momento em que 

foi possível obter a circularidade das informações e os domínios mais significativos do estudo 

contiveram informações suficientes para emergir o tema em questão. Após obter o esgotamento 

dos dados, em que muitas informações se repetiam nas entrevistas e tendo em vista a 

necessidade de partir para uma etapa de discussão dos resultados e elaboração do texto final, 

foi inevitável concluir a fase de coleta c análise dos dados. 

Cabe ressaltar que durante as entrevistas, na oportunidade de conviver de forma mais 

próxima aos tutores entrevistados, tive a grata surpresa em perceber o interesse deles pelos 

objetivos desta pesquisa e por colaborar, de forma honesta e solidária, para o desenvolvimento 

do estudo. Foi possível estreitar laços e estabelecer contatos, que seguiram até a conclusão deste 

trabalho. Para os que se mostraram mais interessados, ficou o compromisso doféedback com 

as conclusões e os próximos passos, de uma investigação que não pretende se encerrar nessa 

dissertação. 

3.4.TRATAMENTO DE DADOS 

No tocante à investigação sobre o fenômeno sentido do trabalho, o uso de técnicas da 

análise qualitativa como a análise de discurso apresenta-se como uma alternativa relevante, pois 

permite compreender em profundidade a realidade social manifestada através dos discursos 

individuais (CARRIERI Et al., 2006). Esta técnica permite apreender como é produzido um 

discurso, a partir das formações discursivas e as estruturas materiais e sociais que o modelam. 

Portanto, é potencialmente fàvorável para analisar fenômenos sociais (CARRIERI, ct al., 2006; 

PIMENTEL et al., 20 ll ). 

Os dados das entrevistas realizadas foram submetidos a esta técnica, que segundo 

Saraiva e lrigaray (2009, p.340) " tem a intenção de não só aprender a mensagem, mas de 

também explorar o seu sentido, seus significados: o que se fala e como se tàla, o que está 

explícito c o que está implícito, a linguagem empregada c as dimensões enfatizadas". Sob outro 

aspecto, Orlandi (2003, p.IS) defende que "Na análise do discurso, procura-se compreender a 
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língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo 

do homem e da sua história". 

A análise do discurso busca os efeitos de sentido relacionados ao discurso e preocupa

se em compreender os sentidos que o sujeito manifesta por meio dele. Portanto, a análise do 

discurso trabalha com o sentido e não com o conteúdo do texto, um sentido que não é traduzido, 

mas produzido. Ainda segundo Saraiva e Irigaray (2009, p.340) a análise do discurso possibilita 

"apreender os enunciados verbais e não-verbais como comportamentos comunicativos, 

elementos constituintes da identidade de um grupo, visto como uma comunidade de fala" 

Segundo Vergara (2009, p.29) para analisar o discurso, devemos: 

levar em consideração não só os aspectos verbais ou linguísticos, como também os 
para-verbais ou paralinguísticos, bem como os não-verbais. Aspectos para-verbais 
dizem respeito às pausas, entonação, hesitações. Aspectos não-verbais são gestos, 
olhares, postura corporal, distância entre participantes. 

Após a conclusão da realização e transcrição das 30 entrevistas, foi atingida a saturação 

do campo. Então os dados foram organizados, analisados e agrupados conforme as categorias 

previamente estabelecidas no estudo de Morin (200 I). De forma a facilitar a visualização, foi 

elaborada uma planilha contendo, para cada linha, um entrevistado e seis colunas contendo a 

organização e a definição das categorias à priori de Morin (200 I): (i) O trabalho que é realizado 

de forma eficiente e leva a um resultado; (ii) o trabalho que é intrinsicamente satisfatório; (iii) 

o trabalho é moralmente aceitável; (iv) o trabalho que é fonte de experiências de relações 

humanas satisfatórias; (v) o trabalho que garante segurança e autonomia e (vi) o trabalho que 

mantém ocupado. 

Os fragmentos de fala assemelhados foram sendo agrupados e listas com as principais 

ideias para cada categoria foram sendo desenhadas. Quando algum fragmento de discurso não 

se enquadrava a nenhum daqueles conceitos, ele era agrupado em outra coluna provisoriamente 

denominada "outras falas", e que ao final foi cuidadosamente analisada, permitindo assim que 

surgissem desses fi·agmcntos, quatro categorias emergentes. 

O critério para definição das categorias emergentes foi semelhante ao das categorias à 

prior i, ou seja, por meio dos fragmentos de fala assemelhados, pôde-se perceber uma tendência 

à repetição do pensamento dos tutores por determinados temas, quando foi possível concluir 

que havia novos insumos a serem aprofundados neste estudo. 

Sendo assim, as perguntas abertas permitiram a consolidação dessas quatro categorias 

emergentes encontradas na pesquisa, que são: "Tutor versus Professor", "A relação do tutor 
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com a Instituição de Ensino, "A tutoria como Oportunidade ou Necessidade" e "A relação 

Tutor-Aluno como alicerce do aprendizado". 
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4. REVELAÇÕES DO CAMPO 

A análise dos dados coletados foi dividida em duas partes. Na primeira parte, foram 

apresentadas as categorias à prior i conforme o trabalho de Morin (200 I) e na segunda parte as 

categorias que emergiram do campo. 

Nas seções a seguir, serão analisados os ll'agmentos de discursos c seleções lexicais 

levantados durante a pesquisa, que buscam comprovar os objetivos desse estudo. 

4.1.CATEGORIAS À PRIOR! 

As informações levantadas na pesquisa foram analisadas conforme as categorias do 

trabalho de Morin (200 I) no contexto do sentido do trabalho para o tutor. 

4.1.1. Trabalho como Fonte de Geração de Valot· 

Nessa categoria, Morin (200 I) atribui o trabalho a uma atividade produtiva que agrega 

valor. As pessoas entrevistadas consideram que é importante que o trabalho seja organizado de 

maneira eficiente e que sua realização conduza a resultados úteis, não só para os alunos como 

para eles próprios e para a sociedade, conforme trechos da fala a seguir: 

O trabalho tem sentido quando eu agrego valor para a Instituição e para os clientes, 
no meu caso cidadãos, no caso da/ES, o aluno. Eu gosto de estar em trabalhos aue 
permitam agregar valor as pessoas. (E I 5) 

A seleção lexical "agregar valor" traz para o tutor um sentimento de realização, de 

contribuição para o indivíduo através do conhecimento transmitido. 

Para todos os entrevistados, o trabalho de tutor leva a um resultado benéfico, e não é 

só pelo conhecimento passado durante os contatos por meio das plataformas de ensino, mas 

também no sentido de motivar e tàcilitar o desenvolvimento dos alunos através deste 

conhecimento e a aplicação desse aprendizado em suas carreiras, conforme fragmentos do 

discurso abaixo: 

Apesar da distância, ensinar através do ambiente virtual é muito agradável 
principalmente auando é vossível sentir aue os alunos estüo aprendendo. que agregou 
alguma coisa. féz diferenca ... isso não tem preço ... é muito bom. (E23) 

Ao longo do curso, você não sabe o que o aluno está pensando, mas você faz o melhor 
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para estar 110 caminho certo. Quando percebe aue houve uma conexão e permitiu um 
crescimento prvtissiollal. uma evolucüo. é o melhor dos mundos. (E24) 

A seleção lcxical " ... que agregou alguma coisa, fez diferença", permite perceber que o 

tutor considera grandioso o seu papel em transformar o aprendizado do aluno através da 

Educação a Distância, mesmo com a limitação geográfica que a modalidade impõe. 

A seleção lexical "Quando percebe que houve uma conexão c permitiu um crescimento 

profissional, uma evolução, é o melhor dos mundos", o professor encontra sentido na sua 

atividade e tem como retribuição o aprendizado, quando percebe que o aluno coloca em prática 

o conhecimento que foi recebido, levando a um resultado satisfàtório para ele. 

Em sua forma negativa, essa característica do trabalho contribui extensivamente à sua 

absurdez. Segundo Morin (200 1 ), o fato de se fazer um trabalho que não serve para nada, que 

não comporta nenhum interesse humano, em um ambiente onde as relações são superficiais, 

contribui para tornar o trabalho absurdo. É por isso que é necessário também considerar, na 

organização do trabalho, as implicações dele para si mesmo, para os outros e para a sociedade 

em geral. Os fragmentos abaixo indicam esta percepção: 

Um trabalho sem sentido é o que não tem valor nem no meio nem no fim. você pode ter 
um trabalho aue ao longo da realizac(/o dele você extraiu valor. você teve uma 
experiência. mas nclo surtiu efeito não deu resultado. na sociedade e não gerou 
experiência. Avrender aue aquilo não agrega valor e vai fazer de novo? Isso nâo faz 
sentido. lEI) 

A seleção lexical " ... mas não surtiu efeito não deu resultado, na sociedade e não gerou 

experiência", o entrevistado deixa claro o que espera exercendo o papel de tutor, a sua 

necessidade de alcançar resultados e agregar valores e experiências aos alunos. 

Um trabalho sem sentido é aauele que não agrega valor nem a mim e nem ao outro. é 
o trabalho pelo trabalho, que não tem foco no resultado, que desgasta, que não traz 
prazer. Que você Jl(/0 vê o que está construindo, se nào está construindo algo para o 
ser humano, para o mundo. (E26) 

Na seleção lexical "Um trabalho sem sentido é aquele que não agrega valor nem a mim 

e nem ao outro". O entrevistado ressalta a importância do autodescnvolvimento através do 

aprendizado, em busca da construção de valores para a sociedade. 

4.1.2. Trabalho Intrinsicamente Satisfatório 

Nesta categoria, Morin (200 1) define o trabalho como aquele que dá prazer e 

realização, que pode ser obtido na execução de tarefàs, onde o indivíduo consegue se 
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desenvolver e utilizar o seu talento. Durante as entrevistas, observou-se que, para os tutores, 

este momento ocorre nas interações através do ambiente virtual, principalmente nas reuniões 

online (ROL), conforme sugere a fala a seguir: 

... eu tenho uma alegria imensa de entrar nessa máquina e falar com meus alunos, 
quando gravo um vídeo, gravo como se tivesse dentro de uma sala de aula presencial, 
com alegrias, conto casos, falo etc. Quando vou para uma Reunitío Online, eu agora 
tenho feito deforma d{(erente pela wehcom é permitido, lenho feito para ele como se 
fosse uma aula, trago assuntos e vou inserindo dentro de um contexto da realidade para 
eles, emitindo minha opinilio e faço essa troca. Da mesma forma aue faca no escrito. 
transfiro o pouco aue sei e o muito que eles sabem para a gente construir em algo 
maior. com alegria. para interagir com eles. (E3) 

Na seleção lexical "transfiro o pouco que sei e o muito que eles sabem para a gente 

construir em algo maior, com alegria, para interagir com eles", o entrevistado assevera que a 

sua atividade de docência é um momento de prazer e não necessita de motivação externa para 

que o professor deposite o seu melhor, pois naquele momento ele consegue colocar seu talento 

e suas competências. 

Para que o trabalho seJa genuinamente satisfatório, Morin (200 I) entende que o 

interesse do trabalho em si mesmo deve estar associado, por um lado, ao grau de 

correspondência entre as exigências do trabalho e, por outro, ao conjunto de valores, de 

interesses e de competências do indivíduo. Os fragmentos a seguir evidenciam esta percepção: 

Procuro sempre fázer o intercâmbio entre área executiva e atuação acadêmica, trago 
e levo il{(ormaçâo para os dois lados. Depois de um tempo de trabalho. a gente vassa 
a obietivar construcão de um futuro. mais voltado para a realizacão pessoal. auestões 
.financeiras vão ficando em outro patamar. Eu dh,ido a minha vida em 3 áreas: a 
pessoal familiar, profissional e meu vínculo, auto realizaçüo ou ligação com Deus, 
tenho que encolllrar esse equilíbrio ... encontro esse equilibrio: com dinheiro e prazer 
em estar atuando no que eu gosto. (E25) 

De uma (arma geral. uma forma de compensar e se exvressar algumas aptidões uma 
forma de o ser humano se manifestar. entregar um vouco daquilo que foi dotado de 
talentos. A tutoria foi para preencher a lacuna que faltava de realização. (E 18) 

A seleção lexical "Depois de um tempo de trabalho, a gente passa a objetivar 

construção de um futuro, mais voltado para a realização pessoal, questões financeiras vão 

ficando em outro patamar" sugere que os valores do indivíduo são preenchidos com a atividade 

docente, através de suas competências adquiridas. 

A seleção lexical "De uma forma geral, um modo de compensar e se expressar algumas 

aptidões, é uma forma de o ser humano se manifestar, entregar um pouco daquilo que foi dotado 

de talentos.", o tutor relata a importância de estar preparado para exercer o seu papel na 
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docência, associado ao seu interesse de atuar em uma atividade recompensadora, que 

corresponda à personalidade e aos desejos dele. 

Ainda nesta categoria, Morin (200 1) defende que o interesse de tal trabalho também 

se origina das possibilidades que ele oferece para provar seus valores pessoais e para realizar 

suas ambições, dando oportunidades para vencer desafios ou perseguir ideais, conforme 

fragmentos a seguir: 

Trabalho por realização e prazer, qiudu as pessoas e por acaso sou remunerada para 
isso. Nt7o é pela grana e sim pelo prazer de fazer, enfim. Prazer em trabalhar levando 
conhecimento as pessoas. Tem vessoas que passmn a vida inteira e mio sabem para que 
vieram. tem talento e não sabem que tem. esse é um talento que deus me deu. entâo o 
tempo todo estou ensinando. inclusive aos meus úmcionários. é minha missão de vida. 
(E28) 

Eu investi em prazer e sati.~(ação, conhecimento, informação, sou faminto por 
il{/àrmação. Essa atividade. tem que estar semvre preparado e atualizado. 
constantemente se é desatlado. você aprende muito também. eu gosto disso. Ale dá um 
prazer muito grande. Gosto de ter uma visão ampliada das coisas. Quando faz o que 
gosta e dá prazer, é isso, dá sentido ao trabalho. (E27) 

Na seleção lexical "Há pessoas que passam a vida inteira e não sabem para que vieram, 

têm talento e não sabem que têm, esse é um talento que Deus me deu, então o tempo todo estou 

ensinando, inclusive aos meus funcionários, é a minha missão de vida", a entrevistada entende 

que a sua ambição é a satisfação pessoal, é utilizar de seu talento para concretizar a missão pela 

qual ela acredita ser responsável. 

A seleção !exical "Essa atividade, tem que estar sempre preparado c atualizado, 

constantemente se é desafiado, você aprende muito também, cu gosto disso" denota a 

necessidade que o entrevistado tem de se sentir desafiado pela carreira docente e o desejo de 

buscar informação visando atender à sua "fome" de informação. 

Por último, Morin (2001) defende que através da execução de tarefas, é possível 

exercer talentos e competências, resolver problemas, fazer novas experiências, aprender e 

desenvolver habilidades. O fragmento a seguir aponta esta percepção: 

... 0 trabalho para mim é realização, porque quando você tem conhecimento, tem 
necessidade de o aprendizado materializar o conhecimento e compartilhar no intuito 
de ampliar. O compartilhamento coletivo dá possibilidade de ampliar o aue sabe: você 
escancha a lógica com isso. expande o que conhece auando compartilha. É a parte 
grat({icante da minha vida e principalmente a parte de docência, é meu oxigênio, eu 
uso a área de docência para oxigenar meu conhecimento. É tudo, meu oxigê11io. (E3) 

A seleção lexical "O compartilhamento coletivo dá possibilidade de ampliar o que 

sabe: você escancha a lógica com isso, expande o que conhece quando compartilha" permite 



35 

compreender a necessidade que o tutor tem de se nutrir de conhecimentos para poder 

proporcionar um aprendizado rico de vivências. 

4.1.3. Trabalho Moralmente Aceitável 

Nesta categoria, Mor in (200 I) define o trabalho como aquele que desenvolve uma 

sociedade, que influencia tanto na realização das atividades como nos objetivos que se destina, 

é um trabalho que transcende interesses particulares. Vários entrevistados mostraram- se 

preocupados com as contribuições do trabalho para a sociedade. O fato de se executar um 

trabalho pouco útil, que não comporta nenhum interesse humano, em um ambiente onde as 

relações são superficiais, contribui para tornar o trabalho sem sentido. 

Eu gosto de compartilhar o que eu sei, tanto com alunos quanto tutores que por acaso 
passaram sob minha mentoria. Eu gosto de aprender algo e compartilhar, gosto de 
provocar o aluno para que ele possa pensar fora da caixinha e isso faz ser cativante e 
motivador ser professor, eu sinto aue eu tenho uma responsabilidade muito grande no 
sentido de colaborar na formacão de um cidadào, um profissional e isso é muito forte 
dentro de mim isso faz com que eu seja muito dedicada embora seja bastante chata na 
correção, mas eu gosto disso porque acho que as pessoas podem ir além, dar mais do 
que elas acham que podem, até porque no final sinto orgulho de levar o nome da IES e 
quero q meus alunos levem esse nome tb. (E5) 

li·abalho é ser útil para a sociedade. É a forma pela qual particiva e interage com a 
comunidade e sociedade como todo. Aiarca sua posição, se coloca no mundo, atrm'és 
do seu trabalho e obviamente ganha por isso e se coloca no mmulo como consumidor. 
É interessante trabalhar não apenas como quem ensina coisas, mas que desenvolve 
pessoas. Facilitar a aprendizagem. (E13) 

As seleções lexicais 'Trabalho é ser útil para a sociedade. É a forma pela qual participa 

e interage com a comunidade e sociedade como todo" e "trabalhar em algo que contribua para 

o crescimento da comunidade", ratificam a necessidade que o tutor tem em colaborar para o 

crescimento social. 

Primdro tem o lado de lazer e tem a questào de trabalhar em algo aue contribua para 
o crescimento da comunidade. (E24) 

li·a!Ja/110 é onde você pode exercer atividades e aplicar tudo que aprendeu com os 
estudos que realizou, pode ser feito individualmente ou em equipe, dependendo da 
situação. ter o melhor desempenho possível para alcancar os resultados. Trabalho sem 
direcionamento entendo dessaJàrma. (E9) 

A seleção lexical "eu sinto que cu tenho uma reponsabilidade muito grande no sentido 

de colaborar na formação de um cidadão um profissional e isso é muito forte dentro de mim" 

denota o perfil do tutor comprometido e socialmente responsável em transmitir o aprendizado 
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em prol do desenvolvimento da comunidade. Esta característica permite ao tutor dar sentido à 

sua atividade com motivação. 

Na seleção lexical "ter o melhor desempenho possível para alcançar os resultados", O 

entrevistado relaciona desempenho e resultados, corroborando com o compromisso social do 

seu papel docente. 

A tutoria vem como uma resposta ao que sentia falta no trabalho que era devolver à 
comunidade um vouco do que tenho recebido. durante muito tempo m7o era financeiro. 
mas ele dignificava e ressignificm'a atuactío como ser humano. (E 18) 

A seleção lexical "durante muito tempo não era financeiro, mas ele dignificava e 

ressignificava atuação como ser humano" revela a razão instrumental, que se baseia na icleia de 

utilidade. Indo por esta linha de pensamento, o valor das coisas radica naquilo para que servem. 

Se uma coisa não servir para nada (não tiver utilidade), carece de valor na perspectiva da razão 

instrumental. 

Ainda nesta fala, no trecho "devolver à comunidade um pouco do que tenho recebido" 

o entrevistado entende que o papel do professor deve ser uma retribuição à sociedade pelo que 

ele recebeu, devolver o conhecimento como forma ele agradecimento. 

O sentido do meu trabalho é mudar o país, acreditar que através da educacüo a gente 
pode mudar o país aue a gente vive. Tornar um mundo melhor para meus filhos. e que 
possa ser aaui uo Brasil mesmo. (E30) 

A seleção lexical "através da educação a gente pode mudar o país que a gente vive" 

denota um trabalho socialmente responsável e "Tornar um mundo melhor para meus filhos, e 

que possa ser aqui no Brasil mesmo" ressalta a importância do tutor sobre as organizações 

através da educação dos gestores. 

A dimensão social consiste na contribuição do trabalho e sua utilidade para a 

sociedade, devendo ele ser moralmente aceitável, ético e envolver a comunidade. Essas 

percepções foram identificadas nas seleções lexicais a seguir: 

No online agora estou alcancando duzentas vessoas. e me realizo com a oportunidade 
de contribuir com o crescimento de vários profissionais. (E 15) 

Na minha visão é contribuir com o desenvolvimento das pessoas e da instituictio. 110 
online, ali11hado ao trabalho que posso fazer de casa, consigo chegar a várias pessoas. 
(El4) 

Nas seleções lexicais "estou alcançando duzentas pessoas, e me realizo com a 

oportunidade de contribuir com o crescimento de vários profissionais" e "contribuir com o 

desenvolvimento das pessoas e da instituição, no online ... consigo chegar a várias pessoas", os 
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tutores denotam preocupação em atingir o mmor número de pessoas, contribuindo para o 

desenvolvimento social e moral dos indivíduos. 

4.1.4. O Trabalho c as Relações Humanas 

O trabalho é também uma atividade que coloca as pessoas em interação umas com as 

outras. Essa característica aparece de maneira consistente, o que é sinal de sua importância para 

a organização do trabalho. Morin (200 I) aborda nesta categoria as relações sociais, que dentro 

da pesquisa aqui proposta se configuram no universo dos tutores entrevistados, como os seus 

pares, a Instituição e os alunos. Essa interação configura a identidade social do tutor e o auxilia 

a ter mais autonomia e segurança, garantindo o seu espaço na sociedade. 

Hoje sinto falta de ensinar, do contato e conwvencta com as turmas. É muito 
grat{jlcante compartilhar experiências nesta fase de vida com os mais novos. (E22) 

A tutoria me dá oportunidade de trocar experiência. práticas profissionais nas mais 
diversas regiões, principalmente na minha área jurídica, promovendo integracão com 
todas as pessoas do Brasil. Nesse circuito Rio SP os alunosjlcam impactados que sou 
pernambucano, do Nordeste, acho bem interessante. (E7) 

As seleções lexicais "contato e convivência" e "compartilhar experiências" sugerem 

que, para o trabalho do tutor, essa aproximação com as pessoas é essencial para a seu oficio. 

Quando o tutor ressalta o quão interessante é o ato de "trocar experiência, práticas 

profissionais nas mais diversas regiões ... promovendo integração com todas as pessoas do 

Brasil", ele relata que a sua satisfação pode ser adquirida na associação com os outros no 

trabalho e durante as trocas com os alunos, superiores e seus pares. 

Alguns tutores ressaltaram que um trabalho que tem sentido permite-lhes encontrar 

pessoas com quem os contatos podem ser fl·ancos, honestos, com quem é possível ter prazer em 

trabalhar, permitindo uma troca de experiências e tornando a vi vencia enriquecedora. 

O trabalho é essencial para que você possa viver, faz parte da sua vida. Nüo vejo a 
vida sem trabalhar. É enriquecedora a experiência em lidar com outras pessoas. 
diferell/es situacões, meio de relacionamento interpessoal, você cresce com esse 
envolvimento enquanto está trabalhando. (E9) 

A seleção lexical a seguir "É enriquecedora a experiência em lidar com outras pessoas, 

diferentes situações, meio de relacionamento interpessoal" comprova a relevância dessas 

interações onde há aprendizado e crescimento profissional. 
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Nas relações humanas, não apenas com alunos, mas também com os seus pares e a 

instituição, os tutores também se sentem motivados com este aprendizado e utilizam-se dessas 

interações para encontrar sentido no trabalho que executam. 

Comecei a trabalhar para compartilhar conhecimento de forma efetiva. Poder 
influenciar um grande número de pessoas deforma positiva." "O ambiente do online é 
bastante rico de pessoas e oportunidades (E 19) 

A seleção lexical "O ambiente do online é bastante rico de pessoas e oportunidades" 

demonstra que o fator motivacional do tutor não é apenas o aprendizado, mas também as 

interações e as oportunidades que esse aprendizado possibilita. 

Em sua forma negativa, essa característica do trabalho contribui extensivamente a 

desmotivação pela atividade exercida, conforme seleção lexical a seguir: 

Um trabalho que não me motivaria, um trabalho sem retorno. sem interacão entre os 
alunos. com a vrópria instituicào. isso não seria gratificante para mim. Um trabalho 
que nlio me motiw1sse. Ainda que se lenha foco, tem que ter motivação. (E20) 

Na seleção lexical " ... um trabalho sem retorno, sem interação entre os alunos, com a 

própria instituição, isso não seria gratificante para mim", o tutor clarifica os fatores 

motivacionais que tornam o seu trabalho valoroso. 

4.1.5. O Trabalho que garante a Segurança e Autonomia 

Nesta categoria, Morin (2001) relaciona o trabalho com um salário que traz o 

sentimento de segurança e possibilita autonomia e independência. O tutor recebe remuneração 

pela atividade exercida e consegue atribuir esse sentido ao seu trabalho, independente do 

vínculo com a IES: 

li·abalhar é fazer algo que te remunere e algo que seja de seu interesse. relacionada a 
suaformaçâo ou atividade. (E4) 

Fundamental importância, na linha do capitalismo o mundo é capitalista retorno do 
que eu vreciso para sustentar o aue valorizo para mim e minha família. é significativo. 
não é a maior. mas é significativo. Dentro da engrenagem é o óleo que faz a 
engrenagem rodar petfeitamente, tem que ter esse item. (E I O) 

Coisa necessária precisa pagar conta. gosto de ter uma boa situacüo. dado que é isso, 
tento escolher algo que me realize. (El3) 

... uma maneira de se especializar em algo que se considera bom ou com vocaç(/o, que 
se vossa adquirir bens e serviços de maneira eficie11te. (E 1) 
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Na seleção lcxical "que te remunere c algo que seja de seu interesse", o tutor consegue 

associar carreira e qualidade de vida, relacionando duas condições que para ele são vitais no 

âmbito profissional. 

A seleção lexical "o mundo é capitalista e o trabalho dá o retorno do que eu preciso 

para sustentar o que valorizo para mim e minha família, é significativo, não é o mais importante, 

mas é significativo" denota a condição salarial que permite prover as necessidades de base, o 

sentimento de segurança e possibilita ao entrevistado ser autônomo e independente. 

A seleção lexical "uma maneira de se especializar em algo que se considera bom ou 

com vocação, que se possa adquirir bens e serviços de maneira eficiente" denota o senso de 

responsabilidade em ser bom e apresentar uma boa entrega, associado às condições financeiras 

necessárias para se ter uma vida adequada dentro do que o tutor espera para ele. 

Para alguns tutores, trabalho significa uma fonte de sustento; o motivo para o trabalho 

é ser remunerado pela atividade desempenhada. Eles reforçam que é algo que precisam para 

continuar a dar andamento à vida, c que esta parte financeira que vem do trabalho traz qualidade 

de vida. Alguns inclusive declaram que a tutoria é sua única fonte de renda, o que no passado 

era um complemento, uma alternativa. 

Para mim trabalho é aforma de se ganhar dinheiro. Tem uma importância bem grande, 
porque não sou casada então trabalho é a forma de me sustentar. Tutoria é a minha 
única carreira. Na época, larguei o trabalho para fazer o mestrado e essa foi a forma 
que ganhei dinheiro por fora, que hoje foi crescendo e é o meu sustento. No primeiro 
momento era um vor fora. hoje eu me mantenho dele. (E8) 

Como fonte de renda, o EaD deixou de ser o complemento vara ser uma necessidade. 
tem uma prioridade em termos de remuneracâo. (E20) 

Trabalho pormte gosto e por(me preciso de dinheiro. envolvimento por gostar e 
principalmente precisar pagar contas. Realização e necessidade. (E26) 

O trabalho é muito importante, através da tutoria tiro minha remuneracào e dou conta 
das minhas obrigacões familiares (El6) 

As seleções lexicais "é a forma de me sustentar" e "EaD deixou de ser o complemento 

para ser uma necessidade, tem uma prioridade em termos de remuneração", "Trabalho porque 

gosto e porque preciso de dinheiro" e "através da tutoria tiro minha remuneração c dar conta 

das minhas obrigações familiares" sugerem esta característica de dependência vital que a 

docência tem para este grupo de entrevistados, visto que é sua única ocupação remunerada . 

... hoje eu nem sei que sign{{icado eu dou ao trabalho, o mais imediato que posso dizer 
é que é o meio de subsistir. de tornar viável as coisas que gosto de realizar, que não 
necessariamente eslc1o associadas ao trabalho, aliás muito jl·equellfemente JI(Jo estão 
associadas ao trabalho, é o meio de viabilizar coisas aue gosto de fazer e ob\•icnnente 
de subsistir. (E2) 
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Trabalho é oferecer meus conhecimentos para agregar valor às pessoas e às empresas, 
obviamente em troca de alguma remuneract7o para minha subsistência. (E21) 

1\Ieio de subsistência. a gente precisa do trabalho para pagar as contas. Aliado a isso. 
é ler a possibilidade de (azer o que gosta. (E22) 

As seleções lexicais "é o meio de viabilizar coisas que gosto de fazer e obviamente de 

subsistir" e "Meio de subsistência, a gente precisa do trabalho para pagar as contas. Aliado a 

isso, é ter a possibilidade de fazer o que gosta" e "em troca de alguma remuneração para minha 

subsistência" associam o sentido do trabalho à sobrevivência, onde o salário provê uma 

condição de existir e adquirir qualidade de vida, de acordo com os gostos e hábitos do 

entrevistado, buscando um equilíbrio entre vida profissional e vida privada. 

O trabalho é de fundamental importância na vida dos entrevistados e alguns deles 

optaram pela docência como segunda carreira, pois não queriam ficar sem trabalhar, conforme 

fragmento dos discursos a seguir: 

No meu caso atual, como já saí da forca. não é avenas um complemento de renda. no 
início eu pe11sm'a assim. e {oi. Não tenho um vínculo além da docência que me ocupe o 
tempo, sou um militar da reserva, na minha atividade docente escolho o horário que eu 
posso. Eu me preparei vara a docência com muito orgulho pensando no que faria ao 
sair da carreira militar. me preparei com muita antecedência para isso. Saí da carreira 
militar aos 50 anos, entrei aos /6 (E22) 

A seleção lexical "como já saí da força, não é apenas um complemento de renda, no 

início eu pensava assim, e foi ... Eu me preparei para a docência com muito orgulho pensando 

no que faria ao sair da carreira militar, me preparei com muita antecedência para isso" denota 

as características do profissional que vislumbrou na docência uma alternativa à permanência no 

mercado de trabalho, mesmo depois de finalizada a carreira militar. 

Alguns tutores associam a atividade de docência à planejamento a longo prazo e 

encontram um equilíbrio entre as necessidades pessoais e financeiras na carreira, conforme 

fragmento do discurso a seguir: 

Alterna entre satis[acào pessoal e dinheiro. ora é um, ora é outro. Eu sempre auis ser 
professor. é muito imvortante não só pela questão de planejamento de vida. auando é 
só dinheiro fico na maior "bad trip ",fico mal, acho que dinheiro acontece, mas não 
queria trabalhar só por dinheiro. Se fàsse para trabalhar só por dinheiro eu não 
precisaria estudar tanto para isso. Apesar de falar só de dinheiro, na maior parte das 
vezes dou aula dejlnanças. (E30) 

A seleção lexical "alterna entre satisfação pessoal e dinheiro" denota esse equilíbrio 

necessário entre as atividades, sem abrir mão do fator remuneração. No fragmento "Eu sempre 

quis ser professor, é muito importante não só pela questão de planejamento de vida, quando é 

só dinheiro fico na maior "bad lrip"" comprova a preocupação com o planejamento de carreira 
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e satisfação pela atividade exercida como fatores de se dar sentido ao trabalho. Por último, 

quando o entrevistado afirma que "se fosse para trabalhar só por dinheiro cu não precisaria 

estudar tanto para isso", ele expressa as exigências de desempenho e o estresse, que são as 

principais condições que contribuem para elevar ou deteriorar sua experiência no trabalho, 

dependendo de como corra essa relação entre profissional e Instituição. 

Para alguns tutores, ganhar a vida é sinônimo adquirir seu espaço c de ganhar o 

respeito, preservando a sua dignidade pessoal aos olhos dos outros. Isso não impede de ter que 

considerar as condições nas quais o trabalho realiza-se, pois elas são importantes aos olhos dos 

trabalhadores. 

Cabe ao tutor encontrar espaços para se aproximar da instituição para dizer o que está 
acontecendo. Eu mando relatórios sobre alunos. Procuro muito os meus espacos. 
aproximar a instituicão do tutor para nâo me isolar e adotar métodos em linha com a 
instituicào para acabar com esse hiato entre tutor e instituicão. Levo ideias, faço 
papers, desenvolvo seminários, o espaço eu que achei e entendi que a barreira é só 
tecnológica. Não encontro o Artlmr num calezinlw. mas troco e-mails com ele, levo 
ideias, etc. (E25) 

A seleção lexical "Procuro muito os meus espaços, aproximar a instituição do tutor 

para não me isolar e adotar métodos em linha com a Instituição para acabar com esse hiato entre 

tutor e instituição" denota a necessidade de o tutor buscar o seu espaço, promovendo a 

visibilidade e o respeito de seus superiores como forma de dar sentido às suas atividades. 

4.1.6. O Trabalho que Mantém Ocupado 

Na última categoria, segundo a lente teórica de Morin (200 I, 2002), considerando a 

dimensão humana, este sentido do trabalho prevê ocupação e necessidade como fatores 

determinantes para esse grupo de profissionais. 

Na ocupação, o trabalho se apresenta como uma atividade programada, que deve ter 

início e fim, com horários, carga de trabalho e rotina. É, assim, uma atividade que estrutura e 

permite organizar a vida diária e, por extensão, a história pessoal. 

No fragmento do discurso a seguir, a tutora avalia seu papel profissional e a dimensão 

que a carreira docente ganha na sua rotina: 

I laje eu vejo que ser pro(essor é algo aue vou ser para sempre, professor nclo tem limite 
de idade. o que faz o professor estar de111ro de sala é a sua capacidade de aprendizado 
e de troca e como eu adoro trabalhar e não cogito a hipótese de um dia me aposentar. 
eu vosso ser pro(essora até morrer, e111ão é algo que veio de encontro com os meus 
obielivos em relacüo a trabalho. (E5) 
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Na seleção lexical "ser professor é algo que vou ser para sempre, professor não tem 

limite de idade" c "como eu adoro trabalhar e não cogito a hipótese de um dia me aposentar, eu 

posso ser professora até morrer, então é algo que veio de encontro com os meus objetivos em 

relação a trabalho", a tutora evidencia a condição atemporal que a carreira docente permite, 

sobretudo quando ela tem a possibilidade de escolher seu caminho c fàzer qualquer coisa que 

esteja de acordo com suas personalidades c seus valores. 

Para alguns entrevistados, apesar do comprometimento com a Instituição, a 

dificuldade em organizar a própria gestão do tempo se fàz presente como um fator negativo 

nesta categoria, conforme fragmentos dos discursos a seguir: 

At/uito envolvido om trabalho. absorvo muito acho até aue exagero. até me controlo 
para me dividir um pouco. (E24) 

Entro em (/lia/quer hora. manhã tarde noite. sou totalmente comprometido com a 
tutoria. faca o meu melhor vara elevar a marca. Se não der atenção aos alunos, a 
imagem da JES jica negativa. Convivendo 12 horas por dia no ambiente. acredito que 
consiga fazer um trabalho até melhor que o presencial. (El6) 

Grmulefoco da minha vida, desde muito cedo trabalhei muito, desde 83, parte de maior 
foco mesmo, estudo e trabalho. Ao longo do tempo era complexo de lidar com minha 
vida pessoal. por gostar do que jàço independente se era como professora ou 
profissional, depois por necessidade econômico .financdra. Tenho picos de trabalho 
que já cheguei a trabalhar 15 horas por dia. De um tempo para cá estoumaisfocada 
em consultorias avulsas e docência. Desde 2007 quando comece; a me envolver mais 
com a docJucia, sempre tive que atuar em duasfuuções, entào de manhã trabalhava no 
online ou algo voltado, ia para o meu trabalho, consultoria, ou emprego formal. 
Quando chegava em casa voltava para o online, nos últimos /O anos foram duas 
funções claramente. Rodar os dois pratinhos. Finais de semana, 110 presencial sábado 
o dia todo eventualmente a noite também. (E26) 

Nas seleções lexicais "Muito envolvido com trabalho, absorvo muito, acho até que 

exagero", "Entro em qualquer hora, manhã, tarde, noite, sou totalmente comprometido com a 

tutoria, iàço o meu melhor para elevar a marca[ ... ] convivendo 12 horas por dia no ambiente" 

e "ao longo do tempo era complexo de lidar com minha vida pessoal, por gostar do que faço 

[ ... ] Tenho picos de trabalho que já cheguei a trabalhar 15 horas por dia [ ... ] Rodar os dois 

pratinhos. Finais de semana, no presencial sábado o dia todo, eventualmente a noite também", 

os tutores sugerem que o comprometimento leva a uma rotina exaustiva que requer privações 

para oferecer um trabalho de qualidade aos seus alunos e, consequentemente à Instituição. 

Outros entendem que, apesar da flexibilidade de horários que a carreira de tutor 

permite, o grande desafio da profissão é conseguir conciliar todas as áreas de atuação, dentro 

do tempo que se tem disponível para atuar: 

Adoro conciliar a vida acadêmica com o trabalho nas empresas. Acho que sou muito 
agitado (durmo muito pouco) e nüo me sentiria bem em ficar ocioso. (E21) 
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A flexibilidade de poder trabalhar a distância também é uma des\•antagem, porque 
trabalho nas férias. levo as turmas para as viagens. Nunca estou sem traba/lw. (E6) 

Desafio diário de aprimoramento e superacão. par ater entusiasmo e resiliência muitas 
vezes. Desafio porque tem aue conciliar uma série de coisas. (E 14) 

As seleções lexicais "conciliar a vida acadêmica com o trabalho nas empresas [ ... ]não 

me sentiria bem em ficar ocioso", "trabalho nas férias, levo as turmas para as viagens. Nunca 

estou sem trabalho" e "Desafio diário de aprimoramento e superação [ ... ] Desafio porque tem 

que conciliar uma série de coisas" comprovam o desejo que os tutores têm de se manterem 

ocupados, conciliando as tarefas com dedicação e aprimoramento dentro das rotinas de cada 

um deles. 

Nos fragmentos dos discursos a seguir, os docentes asseveram que o trabalho é uma 

necessidade, uma dimensão importante de suas vidas, que lhes ajuda a se situar, que ocupa o 

tempo da vida, trazendo sentido às suas rotinas. 

Trabalho faz parte da vida, nào consigo entender a vida sem trabalho. não consigo 
pensar em aposentadoria, 11ào consigo parar de trabalhar, faz parte do dia a dia, do 
dh•ertimento, tudo. j\tluilo importante. 70% do meu dia e dos meus objetivos. (E23) 

O trabalho sign{jlca tudo, resposta curta, mas o significado imenso. Eu nüo consigo 
conceber minha vida sem trabalhar. Não sou 'workalwlic ', mas o trabalho sign((ica a 
vida. (E5) 

O trabalho é uma condicão de vida, estar vivo me sentir bem. produzir, uma 
necessidade. trabalho desde os 19 e se puder dejlnir é necessidade enquanto ser 
humano de estar vivo, me faz sentir l'ivo e bem. Uma realizacão de vida. Tenho que 
produzir de acordo com a minha necessidade para dar conta, minha atividade principal 
e a advocacia há mais de 20 anos e para realizar isso não meço esforços, mio tem 
horário, (eriado nada. Tenho muito prazer independente do dia, é uma satisfação 
sempre trabalhar. (E7) 

Av mesmo tempo que ser PJ e dono de escritório me permite a qualquer momento 
viqjar, eu mmca desconectei 100%. Trabalhei na lua de mel, produzi questões, 
participei de ROLs, viagens eutrabalho,faz lO anos que tenho turma do online e nunca 
estive sem uma turma por algum período, /0 anos contfmw no online, e o online dá o 
ritmo na minha vida. online não permite parar, diferente do escritório, que eu paro. 
Como o trabalho é minha vida, eu encaixo minha vida dentro do trabalho, meu lazer. 
meus hobbies, desenvolvo meus hvbbies no meio do trabalho. nüo tem muita separacão, 
é muito junto. Trabalhar é fazer v que gosta. (E4) 

As seleções lexicais "não consigo entender a vida sem trabalho", "eu não cOJlSlgo 

conceber minha vida sem trabalhar", "o trabalho é uma condição de viela, estar vivo me sentir 

bem, produzir, uma necessidade[ ... ] Uma realização de vida[ ... ] não tem horário, feriado nada" 

e "o on/ine dá o ritmo na minha vida, online não permite parar [ ... ] Trabalho é minha vida, eu 

encaixo minha vida dentro do trabalho, meu lazer, meus hobbies, desenvolvo meus hobbies no 
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meio do trabalho, não tem muita separação, é muito junto" configuram esta necessidade, 

condição que dá sentido à vida dos tutores. 

Por último, foram identificadas percepções que não distinguem ocupação e 

necessidade. Dessa maneira, é possível perceber que a este grupo de tutores, esses fatores são 

complementares para o sentido do trabalho, conforme fragmentos de falas apresentados a 

segmr: 

O ser humano precisa de trabalho como jlmção primordial dele, seja mais formal ou 
menos formal. Pretendo trabalhar até 7 5 anos de idade não vejo nenhum motivo para 
não olhar o trahalho como uma parte da sua vida, não apenas umafonte de renda, uma 
função prática, é do dia a dia. Grande, a gente não viw sem trabalho. faz malulio 
trabalhar o ser humano éfeito para isso. (E29) 

Na fala do tutor, a seleção lexical "Pretendo trabalhar até 75 anos de idade" dá a ideia 

da garantia da ocupação, enquanto o trecho "a gente não vive sem trabalho, faz mal não 

trabalhar" trata da sua necessidade vital que é trabalhar. 

Respiro a tutoria sete dias por semana, mas Jl([o 24 horas por dia. O fato de ter trazido 
isso para as minhas pesquisas, parece aue os ollws nâo enxergam outra coisa. O EAD 
está muito próximo a ponto de eu ter trazido ele para o meu doutorado. (E! O) 

As seleções lcxicais "Respiro a tutoria" e "parece que os olhos não enxergam outra 

coisa" também dão a ideia de complementaridade dos fatores humanos 'ocupação' e 

'necessidade' para este tutor. 

O trabalho é muito importante. Se eu ficar sem trabalhar eu entro em depressão. É algo 
que me faz ver que colaboro de alguma forma com meu conhecimento para sociedade. 
Seja através de ensino, consultoria ou outras atividades, chego a ser workaholic." "A 
tutoria parece algo que se tornou auase um vício. eu nào consigo ficar longe do 
computador, mesmo quando estou trabalhando, olho as mensagens, fico querendo 
responder mesmo de outra instituição, espero chegar em casa para responder, .fico 
agoniada, uma coisa que o aluno me traz, eu lembro que tenho material, quero já 
postar ... tiw que determinar um dia para me desligar. Aias respondo aluno no sábado 
também, não tem jeito. Não consigo me desvincular da tutoria. o aue é bom e vor outro 
lado não. vorque m1o consigo fazer a gesta o do meu tempo. (E 11) 

Nas seleções lexicais "O trabalho é muito importante. Se eu ficar sem trabalhar eu 

entro em depressão" e "Não consigo me desvincular da tutoria, o que é bom e por outro lado 

não, porque não consigo fazer a gestão do meu tempo", o tutor relaciona esses dois fatores, 

apresentando a dificuldade de gerir o seu tempo como ponto negativo desta característica. 

Nas duas últimas falas, os tutores assemelham as atividades exercidas a um "vício", 

denotando dependência desta rotina para dar sentido à esta ocupação. E finalmente, por mais 

que o trabalho seja intenso c exija muito destes docentes, o prazer e a satisfação de exercê-lo é 

o diferencial para que a tutoria continue a tàzer sentido para eles. 
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Realização, ou seja, você busca desempenhar um papel na sua vida e o trabalho acaba 
sendo o desempenho desse papel. Você tem que estar aqui para lazer alguma coisa. 
Nüo imaginei em atuar como professor tutor e a vida acabou me levando para isso, 
hoje é uma cachaça um vício que tenho. eu vou com prazer. Sei que para a gente comer 
o .filé mignon, às vezes temos que comer um coxâo duro. Nào me dou ao luxo de ficar 
escolhendo turma, faço tudo com prazer, mesmo sabendo que aquela turma vai me dar 
uma remuneraçào baixa, que nüo pague nem o meu contador. A questão financeira 
acaba sendo consequência do trabalho, 90% da minha vida hoje é dedicada a parte 
acadêmica. (E27) 

Alui/o importante, eu nào consigo viver sem, sou a mais antiga, eu já voderia ter 
parado. mas não consigo parar. Acho que você tem que botar o pé noJI·eio em algumas 
coisas, mas ok, nlio dá para parar de pensar, ele é parte integrante na minha vida. Não 
consigo viver sem isso. 11 11Nlio consegui me desligar, as vezes penso em parar com a 
sala de aula, mas não dá, sinto .falta do contato diário com o aluno, oxigena a cabeça, 
dá novas ideias. você se renova a cada momento. é quase aue uma cachaca. é como se 
fosse o meu vício. Estou feliz. é importante para a gente. sou contente com o aue (aco. 
(EI7) 

As seleções lexicais "Você tem que estar aqui para fàzer alguma coisa.[ ... ] hoje é uma 

cachaça, um vício que tenho, eu vou com prazer" e "eu já poderia ter parado, mas não consigo 

parar [ ... ] não consigo viver sem isso [ ... ], você se renova a cada momento, é quase que uma 

cachaça, é como se fosse o meu vício. Estou feliz, é importante para a gente, sou contente com 

o que faço" comprovam a necessidade e dependência do trabalho como ocupação, mencionada 

anteriormente. 

4.2.CATEGORIAS EMERGENTES 

4.2.1. Tutor versus Professor 

Na Educação a Distância, a presença do tutor se faz necessária pela importância de seu 

papel como mediador das informações e do conhecimento, além do atendimento ao aluno na 

sala de aula virtual. 

No decorrer das fàlas dos entrevistados, foi possível perceber a presença dos termos 

"facilitador", "guia", "orientador", "provocador", "mediador" na indagação sobre a tarefa do 

tutor, legitimando os estudos de Alves e Nova (2003), que em suas pesquisas definiram tutor 

como sendo o "guia, protetor ou defensor de alguém em qualquer aspecto", enquanto o 

professor é alguém que "ensina qualquer coisa". Por outro lado, segundo os autores, a palavra 

professor procede da palavra "professore", que significa "aquele que ensina ou professa um 

saber". 

Sá (1998) elaborou um estudo em que traçou um paralelo entre as várias diferenças 

das funções do professor convencional e o do tutor nos ambientes de EaD (Quadro 4). A atual 
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tendência de caracterização dos professores de ambientes de EaD é a de reprodutora do docente 

tradicional ou como um suposto tutor, cuja função se limita a auxiliar na aprendizagem, sem 

nenhuma identidade específica: 

Quadro 4- Paralelo entre as Funções do Professor c do Tutor 
EDUCAÇÃO PRESENCIAL EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Conduzida pelo Professor 

Predomínio de exposições o tempo inteiro 

Processo centrado no professor 

Processo como fonte central de informação 

Convivência, em um mesmo ambiente flsico, de 
professores e alunos, o tempo inteiro 

Ritmo de processo ditado pelo professor 

Contato face a face entre professor e aluno 

Elaboração, controle e con·eção das avaliações pelo 
professor 

Atendimento, pelo professor, nos rfgidos horários de 
orientação c sala de aula 

Fonte: Sá (1998, p.47) 

Acompanhada pelo tutor 
Atendimento ao aluno, em consultas individualizadas 
ou em grupo, em situações em que o tutor mais ouve 

do que fala 
Processo centrado no aluno 

Diversificadas fontes de informações (material 
impresso e multimeios) 

lnteratividade entre aluno e tutor, sob outras formas, 
não descm1ada a ocasião para os "momentos 

presenciais" 
Ritmo determinado pelo aluno dentro de seus 

próprios parâmetros 
Múltiplas formas de contato, incluída a ocasional 

face a face 
Avaliação de acordo com parâmetros definidos, em 

comum acordo, pelo tutor e pelo aluno 
Atendimento pelo tutor, com flexlveis horários, 

lugares distintos e meios diversos 

Desta forma, segundo destaca Souza (2004, p. 06) "a tutoria pode ser entendida como 

uma ação orientadora global, chave para articular a instrução e o educativo". O sistema tutorial 

compreende desta forma, um conjunto de ações educativas que contribuem para desenvolver e 

potencializar as capacidades básicas dos alunos, orientando-os a obterem crescimento 

intelectual e autonomia e para ajudá-los a tomar decisões em vista de seus desempenhos e suas 

circunstâncias de participação como aluno. 

Durante as entrevistas, surgiram divergências nos entendimentos sobre o conceito de 

ser tutor e ser professor. Cada um desses atores possui características diferenciadas, porém foi 

unânime a opinião de que ambos contribuem para o mesmo processo: aprendizagem. 

"Tutor é coadjuvante" 

Na IES em questão, foram identificados três papeis diferentes de docentes, dentro da 

modalidade de Educação a Distância: (I) O tutor, propriamente dito, que é o profissional 

previamente qualificado através de cursos voltados para tutoria, oferecidos pela própria 

Instituição e devidamente preparados para reproduzirem um conteúdo elaborado por 
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professores da área, (2) o mentor, que é um profissional que já foi ou é tutor e se destacou por 

mérito próprio, muitas vezes também é professor-autor e se torna responsável por coordenar, 

orientar e motivar um grupo de tutores e (3) o professor autor, que normalmente é um docente 

com qualificação de doutorado, que se torna responsável por produzir o material que será 

replicado pelos tutores. 

Nesse sentido, foram observadas percepções diversas no que se refere ao ato de um 

tutor aplicar um conteúdo que não é de própria autoria. Algumas vezes eles se encontram em 

situações onde não concordam com o conteúdo que é apresentado ou entendem que este poderia 

estar detàsado, desatualizado ou não condiz com as próprias crenças, ocasionando um 

sentimento de "privação" do seu papel docente. O grande desafio é respeitar a legitimidade 

deste material, dando uma abordagem própria c trazendo a vivência para os alunos, sem 

interferir o conteúdo oferecido. Algumas falas comprovam esta percepção, conforme 

fragmentos dos discursos a seguir: 

O conteiÍdo disponibilizado aos alunos é fixo. já foi feito há mws atrás e aue vai sendo 
replicado ao longo dos anos. com pequena reciclagem se for o caso. Atlas os tutores 
dão vida àquele material. Conteúdo é como se fosse uma lei e são apresentados 
pequenos casos práticos ao longo do curso. (E I) 

Tutor é um coa(!iuwmte, não sou o dono da disciplina, muitas vezes discordo do 
conteúdo princioalmas tenho que ser aderente a esse conteúdo. porque não sou eu que 
preparo a prova, embora seja eu que corr{io as provas, mas tenho que respeitar a 
ementa do curso, o que o prqfessor autor quer passar, então existe claramente essa 
segmentação, enquanto tutor eu sou um facilitador coadjuvante, como professor 
presencial eu sou o professor autor, o principal, eu dou o recado do jeito que eu quero. 
(E2) 

Ser tutor é complementar o aprendizado do aluno através do material onli11e, provocar 
discussões acerca do material exposto online, tirar dúvidas dos alunos e trazer 
novidades porque o conteúdo do material é desatualizado. mlo tem atualizacão em 
linha com o mercado. (E8) 

Fico chateado quando o conteúdo nclo está bom e tenho que passar esse conteúdo de 
outra pessoa. Conteúdo atrasado. Se o material está bem feito e bem composto, ok. Se 
o material é feito por um tutor que tem conhecimento da metodologia, que exerce a 
profisslio, isso ameniza algumas barreiras de aceilaçlio desses conteúdos. (E25) 

As seleções lexicais "muitas vezes discordo do conteúdo principal mas tenho que ser 

aderente a esse conteúdo", "Fico chateado quando o conteúdo não está bom e tenho que passar 

esse conteúdo de outra pessoa. Conteúdo atrasado", "o conteúdo do material é desatualizado, 

não tem atualização em linha com o mercado" demonstram o descontentamento que os tutores 

têm em passar um conteúdo que nem sempre é aderente e adequado ao que eles gostariam de 

estar transmitindo, provocando sentimentos de desvalorização do seu papel docente. 
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Outros docentes, apesar de demonstrarem insatisfação em utilizar conteúdo pré

estabelecido, relatam como é desafiador levar o próprio conhecimento em prol do aluno, 

comprovando o compromisso e a dedicação à profissão, conforme os fragmentos dos discursos 

a segutr: 

Como muita gente mlo conhece o que é educaçüo a distância, acha que o professor está 
ali é simplesmente um monitor que distribui tarefas e diz faz isso faz aquilo e pronto. E 
não é. Aiesmo que eu sinta aue o conteúdo está aquém das minhas expectativas. eu 
apresento esse conteúdo pré-vroduzido com o meu olhar. (E5) 

Quando avresento o conteúdo de terceiros tenho aue ter flexibilidade para atuar e 
apresentar esse material. (E27) 

Os cursos selo empacotados. um vaca/e fechado com pouca flexibilidade. Jl((o de atuar. 
de mexer dar a nossa cara. No presencial é mais fácil dar a nossa cara. Com as 
ferramentas atuaisfácilita porque podemos grm'ar vídeos etc. (EIS) 

Sentimentos decorrentes da desvalorização, falta de vínculo empregatício, má 

remuneração c da falta de reconhecimento também são percebidos nos discursos dos docentes, 

que consideram a categoria de tutor uma "subclasse" do professor, sem os mesmos direitos, 

autonomia e visibilidade em suas atividades, como observados nos fragmentos dos discursos a 

segmr: 

Tutor é um facilitador de conhecimento, faz essa inte!:fàce de conteúdo e interações 
junto aos alunos, um papel pouco d((erente de uma docência tradicional. Tutor é o 
vatinho {eio da história. Isso está mudando muito, o próprio engrandecimento do EAD 
está mostrando que Jl(7o e assim, os resultados que estão sendo apresentados, oriundos 
dos cursos online. Tutor tem uma conotacão ruim. é a segunda divisâo do professor. 
Com a e.\]J/osão do EAD, tem muitos professores querendo ser tutor. Na graduação 
desta !ES atuei algumas vezes como pn~(essor assistente, que é o professor que 
acompanha, o que percebia é que são professores muito bons, mas com dificuldade 
grande de atuarem como tutores. (E27) 

Como sou professor da casa, a minha visão de tutor primeiro sem dúvida é um "bico". 
Alinha profissão é ser professor da JES, é a instituição que me paga. O online é um 
extra, é aforma de não perder esse contato com aluno a distância, essa linguagem ... se 
eu m7o (asse professor da IES. só tutor. sem dúvida me sentiria desvrestigiado e 
subvalorizado. porque nlio é visto como professor vela instiluicào. Até vor questões 
trabalhistas também. isso para um cara que tem mestrado e doutorado também é 
complicado. institucionalmente falando vrofessor não é tutor. Aiuilos dos tutores da 
iES quando dão aula em outras !ESfalam que sào professores daqui, ainda que sejam 
só online, o status é importante. (E 13) 

As seleções lexicais "Tutor é o patinho feio da história", "Tutor tem uma conotação 

ruim, é a segunda divisão do professor" e "se eu não fosse professor da lES, só tutor, sem dúvida 

me sentiria desprestigiado e subvalorizado, porque não é visto como professor pela instituição" 

comprovam o sentimento de inferiorização que o tutor tem em relação à Instituição, pelo papel 

que exerce. 
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No geral acho que o tutor é menos valorizado que o professor presendal. Tem o lado 
bom, que sou presencial e percebo a d(ferença, o lado ruim é que J1((o sinto o que eles 
sentem. O tutor precisa matar um leão a cada dia, mais que o presencial (não que este 
também não precise). (E I) 

O papel do tutor, em tese, é levar v aluno ao melhor dele, não é ensinar, mas é /e\•ar o 
aluno ao máximo. ao maior potencial aue ele conseguir alcancar. Tutor não é 
professor. (E4) 

Por mais que se tente alguns modelos diferentes de dar aula, no presencial é tendência 
a passividade do aluno. No online o tutor é facilitador. ele nào tem como dar uma aula 
ao aluno. mas ele ensina o aluno a pesauisar. a ir atrás das informacões. Nem todo 
tutor tem verfil de professor e vice-versa. (E 18) 

As seleções lexicais "O tutor precisa matar um leão a cada dia", "levar o aluno ao 

máximo, ao maior potencial que ele conseguir alcançar" e "não tem como dar uma aula ao 

aluno, mas ele ensina o aluno a pesquisar, a ir atrás das informações. Nem todo tutor tem perfil 

de professor e vice-versa" demonstram o quanto o trabalho do tutor é intenso c desafiador, e 

para exercê-lo deve-se ter um perfil apropriado, com habilidades próprias para a função. Diante 

desses fatores, os tutores entendem que não podem ser negligenciados por parte da Instituição. 

"Tutor é professor" 

Outro aspecto percebido nas falas dos entrevistados é a concepção de tutor como 

professor. Para eles a tutoria desempenha ações educativas, sendo responsável pela 

aprendizagem dos estudantes, avalia, làz a articulação entre os demais envolvidos no processo, 

entre outras atribuições. E assim comentam de forma contundente: 

Prokssor é tutor. hoje sim. muito mais. Hoje não consigo isolar professor de tutor. Tem 
muito mais conteúdo na internet do que eu estou ali para dar. A forma que trato o 
presencial é d!ferente da online. É mais fácil descer do online para o presencial do que 
adaptar o modelo presencial para o online. Eu sou muito digital e a galera tem muito 
essa pegada, é muito nesse sentido. (E30) 

Eu não gosto da palm'ra tutora. eu sou prokssora. Acho inclusive que é uma concepçâo 
muito maior, da legislação e dá impressão que a gente é uma subcategoria, é "sub 
tudo", na verdade temos que desenvolver competências muito mais importantes que o 
presencial, porque o presencial dá impressüo que o professor está ali na fi'ente 
passando um monte de conteúdos cumprindo obrigaçlio sem se preocupar se o aluno 
está prestando atenção ou não. Nós somos professores acima de tudo, precisamos de 
11111 monte de coisas, há compartilhamento e a/roca se torna mais intensa. Há desafios. 
As dúvidas dos alunos nos jàzem sair da zona de COI?lorto. As características jú 
mudaram muito do que é um prof. tutor e um monitor. Como muita gente não conhece 
o que é educação a distância, acha que o professor 'tâ' ali é simplesmente um monitor 
que distribui tarefas e diz faz isso faz aquilo e pronto. E não é. Eu apresento conteúdo 
pré-produzido com o meu olhar. (ES) 
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Para este grupo de entrevistados, a tutoria é essencial nos cursos da modalidade à 

distância, e dessa forma, além da formação acadêmica na sua área, o tutor deve também dominar 

temas importantes em Educação de um modo geral e em Educação a Distância, particularmente. 

Nesse contexto, segundo importantes pesquisadores em EaD (e.g. MORAN 1995, 

LEVY 200 I, PETERS 200 I), interatividade, autonomia e afetividade são três aspectos 

importantes a serem considerados no modelo tutorial, tonando-se necessário que todo tutor 

tenha uma boa base teórica c prática sobre esses aspectos de forma a exercer melhor seu papel 

na mediação do aprendizado do aluno. Os fragmentos dos discursos a seguir sugerem esta 

percepção: 

Tutor é o maestro. Tutor é professor. Hoje não dá mais para um cara formado em letras 
dar aula em matemática não dá. (E29) 

Eunào veio diferenca entre ser um tutor e um professor efetivamente. eu só nào sou a 
autora da disciplina. A4as eu não considero minha atuação de um simples tutor, ser 
tutor vai mais além. você tem que acrescentar. não vode se limitar a orientar. (E20) 

Tutor é vrofessur. mas m1o um vro(essor tradicional. O que é professor? Aí tem que 
procurar essa definição, é aauele que vai lá e dá aula ou é aquele aue está como 
facilitador? Nesse ponto de vista o tutor é professor. (E29) 

Apesar de quererfazer essa separaçüo entre professor e tutor, nüo vou entrar no mérito 
dessa questüo, vara mim é vrolessor de qualauer fOrma. ou você está com o aluno ou 
estar através de uma tecnologia em contato com o aluno. é a mesma coisa. eu não faco 
essa sevaracão. Quando você faz essa separaçclo, você perde a sua capacidade de ser 
professor, você acha que a mediaçào nào é mais necessária e fica só no responde, 
responde." Eu nào consigo mais fazer essa d(lerença apesar de todas as instituições 
quererem fazer, o compromisso do professor EaD extremamente maior porque em sala 
de aula o silencio pre\•alece ou como forma de se proteger pra q ninguém descubra que 
ele m7o saiba algo, ou por vergonha, timidez. Esse tipo de coisa no EaD nâo existe, o 
aluno precisa se man(lestar de qualquer forma. (E3) 

Tutor é prolessor. Não me incomodo com a palavra mas tenho colegas que se 
incomodam e são discriminados por isso. Comparando com o presencial. No presencial 
o escopo é 50 alunos, preciso me deslocar, viqiar, abro müo do tempo com a minha 
família para estarjàra, por outro lado no online consigo lidar com quantidade maior 
de alunos sem sair de casa, o impacto que causo é muito maior dentro de um período 
de sete semanas, tem várias formas de ver o impacto que causo na sociedade, isso para 
mim é importante como tutor. (E 19) 

O nome tutor me incomoda, tanto que trato os tutores como professores porque são 
prolessores. A4esmo não desenvolvendo conteúdo. o tutor é um prolessor. É uma 
denominação espec{(ica do online. (E9) 

Segundo Gonzalez (2005) é irrefutável que a tutoria realiza ações educativas e como 

tal precisa ser considerado um professor. Ainda corroborando com esta afirmativa Maggio 

(200 I) e Emcrenciano, Sousa e Freitas (200 I) defendem que o trabalho da tutoria guarda em si 

a essência da ação educativa desenvolvida pelo professor, logo estes autores, bem como os 

entrevistados, preferem denominar de professor-tutor. 
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Cabe considerar que a prática de tutoria deve estar pautada numa perspectiva de 

construção do conhecimento e não embasada num modelo tradicional de ensino transmissor de 

conhecimento. 

Segundo Machado e Machado (2004) é fundamental que os papeis dos principais 

agentes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem num curso na modalidade á distância 

sejam repensados, principalmente o papel dos professores. Deve-se ter cautela para não se 

reproduzirem nos atuais ambientes de Educação a Distância os entendimentos clássicos da 

figura do tutor, professor c aluno. 

Dessa forma, SOUSA, MOITA e CARVALHO (2011, p. 248) entendem que 

o professor deve buscar fundamentar sua prática no novo paradigma, atuando como 
mediador da aprendizagem, abrindo canais para as intervenções, o diálogo, 
problematizando de h1to o saber. Atuando como mediador pedagógico, o professor 
estará focado na aprendizagem do aluno, assumindo que ele é o centro do processo, 
devendo favorecer a construção individual e coletiva do saber. 

Nesse sentido, uma entrevistada argumenta que o tutor é um professor, mas seu 

trabalho deve estar fundamentado numa nova abordagem de ensino c aprendizagem, conforme 

li'agmento do discurso a seguir: 

Essa palavra dá uma conjltsão, ninguém sabe ao certo o que é professor, o tjlle é tutor, 
se são coisas diferentes, dependendo da instituição, a suafunçclo passa a ser d(ferente. 
Na JES considero que sou vrofessora tutora. A única coisa aue muda é a forma como 
vou ensinar. tenho a ferramenta da tecnologia varas ensinar. Coushlero professor tutor 
aquele que usa a tecnologia facilitando a troca de experiências daauilo aue você dá 
nas disciplinas. (E 11) 

Embora Sá (1998) tenha apresentado um paralelo entre as funções do professor e do 

tutor, na literatura sobre a Educação a Distância não há definições claras sobre as diferenças 

entre esses papeis porque à prior i, não são definidas tarelàs atribuídas apenas a um ou a outro. 

Bclloni (2009) entende que a tutoria é uma das limções do professor à distância. Porém, para 

Maggio (200 1 ), a distinção entre professor e tutor seria meramente formal. Martins e Arredondo 

(200 1) especificam qualidades entre professor autor e professor tutor. No entanto, ambos são 

professores na opinião destes autores. 

A divergência de conceitos, nesse caso, refere-se ao significado da função do tutor. Se 

ele acompanha o aluno, trabalha nas atividades cotidianas com ele, intervém dos processos de 

avaliação do aprendizado, do curso etc., no que essas atribuições são diferentes das de 

professores presenciais, por exemplo? 

Scheibe (2006) alerta para este fato, destacando as condições da qualificação desses 

profissionais c seus âmbitos de sua atuação. Segundo ele, parece ser sutil a fronteira entre o 
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trabalho do tutor e do professor. Afirmar a centralidade do papel do tutor no processo de ensino

aprendizagem considerando o desempenho da Educação a Distância hoje no país, tem 

significado inexpressivo. 

Reconheceríamos o que já é reconhecido: a competência do professor como condição 

primordial para a qualidade da formação em seus vários níveis e dimensões. A discussão sobre 

o papel do docente na EaD, por conseguinte daquele que poderia junto com ele desenvolver 

atividades de formação, seria fundamental para a consolidação da modalidade. Na percepção 

de Alonso (20 I 0), é salutar, portanto, no cenário da EaD, que se efetivem, definitivamente, os 

novos campos profissionais que surgem com o seu uso, sem que se confunda a quem cabe o 

papel de mediar aprendizagem/conhecimento e de tomar decisões pedagógicas afetas ao 

processo da formação. 

"Tutor é mais que professor" 

Enquanto o professor atende alunos em sala presencial dos cursos regulares, com 

determinado quantitativo de aluno previsto desde o início do período, o tutor atende ao aluno 

no espaço virtual, em cursos à distância, devendo aproveitar todos os momentos de interação 

com seu aluno, pois não é possível determinar o próximo contato com ele. Nessa situação, há 

uma tarefa de risco ao tutor e exige compromisso e envolvimento no desenvolvimento das 

interações realizadas com seus alunos. 

O processo dinâmico desta atividade profissional exige a disponibilidade da iniciativa, 

da inventividade, da criatividade e de formas de inteligência específicas próximas daquilo que 

o senso comum classifica como engenhosidade (DEJOURS; MOLINIER, 2004; MACHE et 

a!., 2014; SILVA; RAMMINGER, 2014). O depoimento a seguir aponta esta importante 

característica no desenvolvimento do trabalho que é a criação do novo: 

O tutor é um professor que tem que se reinventar a cada dia, porque a tecnologia é 
dinâmica, a demanda muda muito, a nossa clientela muda muito, as expectativas deles 
são bem diversas, entüo a gente tem que se reinventar para que consiga manter o aluno 
atento em sala de aula. Isso é uma luta. O aluno precisa entrar pela primeira vez, que 
eu/aço eles, depois um vai falando para o outro e a gente tem chance de se mostrar 
que o EaD dá certo. (El2) 

Enquanto o professor responde uma dúvida ou questionamento de seu aluno e esse não 

se sente plenamente satisfeito com essa resposta, tem-se a oportunidade de pesquisa e de 

novamente abordar a problemática numa próxima aula. O tutor, numa mesma situação, deve 
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aproveitar a oportunidade e ser seguro em suas colocações, para satistàzer a dúvida, por 

completa de seu aluno, como foi observado nas seguintes tàlas: 

Entre tutor e professor existe um abismo de atividades, responsabilidades e percepção 
de importância. Se comparado com o presencial. o ambiente virtual dá um pouco mais 
de conforto para vlanejar e refletir respostas enquanto você consegue pesquisar. 
buscar um meio melhor para resvonder dúvidas. enauanto o ambiente vresencial 
requer mais preparo vara estar na sala de aula. mas se quiser fazer um bom trabalho. 
os dois demandam muito. O nível de envolvimento de trabalho é igual para os dois, Q 

que demanda mais o virtual é aue você consiga cativar os alunos e mantê-los 
participando da discivlina nas discussões em sala de aula. (E2) 

Temos que desenvolver habilidades para entender até o silêncio do aluno, entender a 
forma como o aluno escreve e extrair daquilo, entendimentos não verbais. É muito 
importante estudar sempre. porque como as dúvidas e o tratamento são individuais. 
tem que estudar muito ... o aluno traz in!Ormacôes aue você não sabe. você tem que 
pesauisar. 11(/o se vode falar qualauer coisa. porque a nossa palavra escrita fica. pode 
ser checada. (ES) 

As seleções lexicais "conforto para planejar e ret1etir respostas enquanto você 

consegue pesquisar, buscar um meio melhor para responder dúvidas" e "o aluno traz 

informações que você não sabe, você tem que pesquisar" demonstram a necessidade constante 

de o tutor buscar conhecimento a qualquer momento, para dar o suporte adequado e no tempo, 

às demandas que os alunos trazem. Essa necessidade é vista por eles como uma vantagem desta 

modalidade sobre a educação presencial, devido à forma assíncrona que ela é exercida. 

Há questões culturais que permeiam os hábitos dos estudantes da modalidade de 

Educação a Distância e vêm sendo aprimoradas conforme a evolução e consolidação desta 

categoria. Há relatos de alguns entrevistados que demonstram a preocupação com a postura do 

aluno neste tipo de ensino, quando o tutor acaba excedendo o seu papel, devido a essa falta de 

disciplina na gestão do conhecimento por parte do aluno. O fragmento do discurso a seguir 

evidencia esta percepção: 

Se você quer que eu te diga, eu não gosto da palavra tutor. Não acontece muito bem 
aquilo que de repente como uma tutoria. Uma tutoria é um mero acompanhamento, 
onde o aluno tem uma autonomia e uma gestào própria para estudar, esse é o ideal. No 
EaD brasileiro JU7o acolllece dessa forma. O tutor acaba excedendo o papel de 
proféssor. de conduzir o aluno. de mostrar a ele como estudar. O EaD é ser uma gestao 
do seu vróprio conhecimento. esse é o ideal. O estudante brasileiro não tem essa 
maturidade toda. Ele auer sempre uma bengala. Alguém que fica conduzindo ele o 
tempo todo. A gente tende a alcançar isso, mas ainda mio ocorre. Acontece o 
acompanhamento do proféssor que está ali com ele mostrando o caminho. como ele 
estudar. varem e muitas das vezes ele não tem uma disciplina para isso. (E 17) 

Na seleção lexical "O tutor acaba excedendo o papel de professor, de conduzir o aluno, 

de mostrar a ele como estudar. O EaD é ser uma gestão do seu próprio conhecimento, esse é o 

ideal. O estudante brasileiro não tem essa maturidade toda. Ele quer sempre uma bengala. 
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Alguém que fica conduzindo ele o tempo todo" o tutor demonstra o quanto ele percebe que o 

seu papel é mais importante e consequentemente, como essa rotina o sobrecarrega mais do que 

se fosse um professor presencial. 

No fragmento do discurso a seguir, o entrevistado faz um paralelo das duas 

modalidades para justificar o quanto a tutoria exige mais do docente, tanto no quesito 

intelectual, quando o tutor se vê condicionado a se dedicar a atender o aluno da melhor forma 

possível, exigindo dedicação e disciplina em sua rotina. Para esses profissionais, a tutoria 

excede a docência presencial, em quaisquer fi·cntes. 

Complexo, posso fazer um parâmetro entre presencial em on!ine. Tutor online trabalha 
mais que o presencial. Tem aue responder todos os comentários dos alunos todos os 
dias. Então fica muito aberto para o aluno colocar qualauer tivo de dúvida aue não 
consegue fazer no presencial. faz online. Necessita de uma dedicação muito grande 
para fazer esse trabalho. No online os alunos se COJ!/lmdem, o presencia/mio exige 
tanta disciplina como o online, o on!ine tem que fazer muita leitura, o aluno tem muito 
contelÍdo atualizado, dentro do online precisa de disciplina para trabalhar. (E 16) 

A seleção lexical "Tem que responder todos os comentários dos alunos todos os dias. 

Então fica muito aberto para o aluno colocar qualquer tipo de dúvida que não consegue fazer 

no presencial, faz online" ressalta a característica que a tutoria tem de deixar o aluno mais a 

vontade para tirar suas dúvidas com o docente, um ponto que aos olhos do entrevistado resulta 

em maior demanda c volume de atendimentos a serem feitos por ele. 

4.2.2. A relação do tutor com a Instituição de Ensino 

Essa categoria emergiu da necessidade de se avaliar o senso de pertencimento dos 

tutores ao serem questionados como eles se enxergam dentro da IES em questão. Para esta 

seção, as opiniões dos docentes se dividiram. Alguns fatores idcntitários foram determinantes 

para a identificação desses subgrupos, como por exemplo: Formação na IES, ter mais de uma 

atividade profissional, vínculo empregatício e a atuação como professor presencial e I ou 

professor autor além de tutor, seja na IES ou fora dela. 

Os orgulhosos de sct·em pat·tc do todo 

Nas entrevistas, alguns tutores expressaram orgulho de fazerem parte do quadro de 

profissionais da IES, independente do vínculo. Atribui-se a esta característica o fato de a grande 

maioria deles ser egresso da Instituição e a oportunidade que esses tutores também encontraram 

de exercer o papel de professores presenciais. Este orgulho influencia diretamente no 
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desempenho de suas atividades. Nos ti·agmentos dos discursos a seguir, é possível perceber esta 

condição: 

Se eu tivesse condicão de ficar só na IES eu ficaria aaui. gosto demais de tudo na /ES. 
tive vrolessores de mestrado aue marcaram minha vida, professor Fulano. Beltrano, 
presentes de Deus. sou um fã incondicional deles. e com isso é a imagem aue tenho da 
IES. é uma das melhores instituicões que já trabalhei e trabalho. (E3) 

Tenho orgulho de trabalhar para a /ES. é diferencial. tem uma exigibilidade muito 
grande em representar esta imagem em consonância com os valores da instituicão. Eu 
permaneço na JES ponme eu acredito nesses valores. Nesse asvecto me sinto motivada 
a desenvolver o meu trabalho. (ES) 

Eu me sinto muito bem na /ES, nos últimos 3 anos mudou muito a gestão, é totalmente 
d{ferente de quando entrei. Passei a me sentir valorizada. informada. não tinha 
in[ormacão. visão e nem ideia do aue era a IES. Hoie tem planejamento. 
previsibilidade. onde estou posicionada dentro deste grupo de tutores. (E6) 

Paralelamente também invisto nesse crescimento. tenho muito orgulho de trabalhar na 
/ES.(EIO) 

Eu me vejo como uma parceira da 1 ES. me sinto valorizada. resveitada. sinto que hú 
uma reciprocidade 110 relacionamento embora não haja um vínculo formal. depois de 
todos esses anos. (E 14) 

Ale sinto bem, lenho uma ligacão af'etiva com a I ES. (E 18) 

Sou suspeita, sou apaLronada pela JES tanto como aluna como inslituicão. gosto da 
missão. me orgulho em tàzer parte da /ES em qualauer posicüo. (E23) 

Eu me vejo muito bem posicionado. destaaue. bem-conceituado pelas coordenacões, 
pelos colegas e alunos. Atuo na graduactlo. nos A1BAs de Projetos. Gestao 
Emvresarial. A1arketing e 110s cursos Pós-Adm. Além de dar aulas presenciais no Pós
Adm. (E21) 

O aluno que escolhe cursos da IES espera uma instituição com nome a zelar, sinto 
orgulho de ser IES e não posso deixar essa peteca cair. me comprometo muito e exiio 
dos alunos esse comprometime11to. essa aualidade (E25) 

Alguns dos entrevistados dão muito valor às relações pessoais dentro da Instituição, 

como fator que colabora para um trabalho que faz sentido, conforme fragmentos dos discursos 

a seguir: 

Eu me sinto valorizadn adoro. amo a IES eles sabem do meu trabalho. sou apai\'onada 
velo meu coordenador. me encontrei. estou em casa. Eles valorizam os profissionais. 
(E29) 

Sou muito realizada, adoro a IES. É tudo, academicamente falando, porque eu cresço 
com isso, isso me leva a pesquisar, tudo como atuação pr(~jissional, me realiza cada 
vez mais, tudo pela interacüo com alunos e a coordenacão. além dos colegas tutores. 
não é só pela grife. (E20) 

Um orgulho fazer varie deste time de colegas competentes, não tenho o que reclamar. 
(E27) 
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As seleções lexicais "sou apaixonada pelo meu coordenador, me encontrei, estou em 

casa", "Um orgulho fazer parte deste time de colegas competentes" e "tudo pela interação com 

alunos e a coordenação, além dos colegas tutores, não é só pela grife" corroboram com a 

percepção da necessidade por parte dos tutores em cultivarem boas relações pessoais. 

Os reconhecidos por meritocracia 

A meritocracia é uma palavra originária de "meritum", palavra latina, e Kpcníu (

cracía), do grego, c que significa "o poder do mérito". Os primeiros indícios de um mecanismo 

semelhante à meritocracia remetem à Antiguidade, com Oliver Cromwell e Napoleão 

Bonaparte, que escolhiam seus oficiais pelas suas competências e habilidades, deixando de lado 

os títulos de nobreza. 

Um aspecto que divide opiniões, porém de grande relevância é a formação ideal dos 

tutores. Segundo alguns autores (e.g. LEAL 2005, PAIANO 2006, MEDEIROS, MACEDO, 

AMARAL, RIBEIRO, 2010), as bases teóricas do desenvolvimento profissional do tutor 

deverão ser as mesmas de um professor presencial, incluindo uma boa formação acadêmica na 

área de atuação e também a experiência prática. Além disso, à sua formação devem ser 

acrescentados conhecimentos e habilidades específicas necessárias ao desempenho de funções, 

incluindo a utilização de tecnologias e estratégias pedagógicas para mediar, acompanhar e 

avaliar o aprendizado do aluno no ambiente virtual de aprendizagem. 

Diante desse contexto, observou-se que dentro da IES em questão, após atravessar um 

período de reestruturação, onde foram feitas refonnulações no quadro de profissionais dentro 

das atividades pedagógicas, houve uma redução deste efetivo, utilizando-se critérios de 

qualificação curricular. Nesse sentido, o discurso de alguns entrevistados é condizente com as 

práticas de meritocracia que vêm sendo aplicadas pela Instituição, fator considerado como 

reconhecimento pelos bons serviços ofertados à Instituição. Outra questão observada de uma 

forma geral foi o interesse dos tutores entrevistados em aprimorarem suas carreiras, onde muitos 

deles encontram-se em curso para alguma titulação ou demonstram desejo em ingressar em 

cursos, dentro ou fora da Instituição. O reconhecimento pelo mérito é percebido nos fragmentos 

dos discursos a seguir: 

Estou há /O anos, me ident{{ico muito com o que ela faz, valores, missâo visão, já faz 
parte de mim desde que comecei, me sinto em casa. tenho muitos amigos. pessoas que 
confio e contlamno meu trabalho. auando sou convidado a trabalhar cada \'ez mais. é 
sinal de que estou sendo reconhecido. é gratitlcante. (E 19) 
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A tua/mente, pelo meu perfil dedicacão. não sei se vai continuar assim, mas no momento 
estou ascendente. Dentro do meu A1BA fui a/cada mentora e ganho para isso. então eu 
diria que dentro do meu curso estou bem avaliada nesta visào do analista. mio 
coordenador. do aluno. em um momento sem falsa vretensâo. colhendo fi'utos do meu 
trabalho. oor muita dedicacão. oor ter atuado bem com aluno. analista. gerenciado 
todos esses pratinhos que empilho. dentro das possibilidades sou reconhecida. (E26) 

Há o olhar positivo, que é de pertencimenlo, de gostar de estar aqui. de ver seu trabalho 
reconhecido. me sinto bem emrelacão a isso. (El7) 

Como um professor tutor, acredito aue esteia mona fase de crescimento. estou sendo 
alocado mensalmente pra turmas livres. crescimento dentro da IES. (E 16) 

Eu me vejo bem, muito bem, por tanto tempo atuando. creio que lenha feito meu 
trabalho de forma satisfatória e competente senc7o IU1o estaria sendo envolvido até hoje. 
um ambiente muito legal, relação virtual muito boa, ótima relação com todos. Nc7o 
lenho nenhuma objeçüo IU1o. (E9) 

A,luito bom, através do reconhecimento do meu trabalho fid coordenador. lenho tido 
avaliacão vositiva dos alunos. meu posicionamento no sentido de contribuir e ajudar 
reverteu a uma oportunidade. (E I O) 

A desvalol"ização do papel do docente 

As modificações ocorridas nas relações de trabalho e emprego têm sido caracterizadas, 

na atualidade, pela ameaça de um fenômeno considerado, por alguns autores, uma precarização 

das relações de trabalho. Este movimento apresenta uma tentativa de tlexibilização c até mesmo 

desregulamentação da legislação trabalhista. (OLIVEIRA, 2004; CONCOLATTO, 

RODRIGUES, OLTRAMARI, 2017). 

O tutor enfrenta esses problemas com grandes agravantes. O profissional que 

acompanha o aprendizado, interagindo com o aluno e solucionando as dúvidas dele não é 

reconhecido como trabalhador, apesar de demonstrar o desejo de ser incluído pela convenção 

coletiva da categoria. Esse posicionamento colabora com uma maior desqualificação 

profissional. 

Ao entrevistar os tutores, é possível perceber que eles se consideram importantes no 

processo de formação dos alunos, entretanto não encontram reconhecimento em seu trabalho, 

nem são considerados como trabalhadores pela Instituição, visto que não possuem nenhum 

vínculo empregatício e não tem seus direitos garantidos por lei. Verifica-se uma desvalorização 

desse trabalhador que se atrela a falta deste vínculo, fato este que desestimula e provoca nos 

docentes um grande sentimento de desprestígio, conforme observado nos fragmentos dos 

discursos a seguir: 

... Eunc7o me vejo dentro da instituicllo essa é uma característica aue me dói um pouco 
de falar mas pra mim é nítida a percepcào de aue a IES tanto tutores quanto professores 
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da rede. sem vínculo com a JES S(io vistos como pessoas que es((Jo ali à varie da 
estrutura. sem nenhum tipo de beneficio de vínculo. é um lado doido vor não ser 
reconhecido. se a gente fala de motivaçtio de carreira perpassa por reconhecimento 
como um dos ingredientes, ensinamentos que vem da própria Instituição, em termos de 
gestão de pessoas de motivação, uma IES que ensina, não segue seus próprios 
ensinamentos. Eu faço o trabalho da melhor forma possível pela minha 
re~qJollsabilidade, pelo que preciso construir na minha carreira, mas mlo pela IES. Amo 
e preciso da JES pelo nome que ela tem e pelas possibilidades que dá, mas vara mim a 
lnstiluicllv. está ali nwna grande empresa e a emvresa te mmúpula (a/ando que 
qualquer um queria estar no seu cargo. na sua posicào. entüo lamba os beicos que é o 
aue tem para o almoco. Eu tenho o nome. te dou o nome. é isso aue tenho vara te 
oferecer. se quiser bem. se m1o quer amém. (E2) 

A seleção lexical "para mim a Instituição, está ali numa grande empresa e a empresa 

te manipula falando que qualquer um queria estar no seu cargo, na sua posição, então lamba os 

beiços que é o que tem para o almoço. Eu tenho o nome, te dou o nome, é isso que tenho para 

te oferecer, se quiser bem, se não quer amém" atesta de forma contundente a percepção do tutor 

em relação a IES, como sendo uma relação meramente mercantilista, onde a "empresa" oferece 

a sua chancela em troca de condições humilhantes de trabalho, que desestimulam e fazem com 

que o docente não se sinta valorizado ao exercer a profissão. 

Diante do relato apresentado anteriormente, Dejours, Abdoucheli e Jayet (1994) 

entendem que o sentido atribuído ao trabalho possui dois componentes: um de caráter utilitário 

- relacionado ao alcance dos objetivos da organização e da sociedade, e outro relacionado à 

identidade do trabalhador, o qual permite que o indivíduo se sinta realizado. Desta forma o 

sentido do trabalho torna-se possível por meio da transformação do sofrimento em prazer, por 

meio da utilização das competências e liberdades individuais (DE.TOURS; ABDOUCHELI; 

JA YET, 1994). No depoimento, percebe-se que o tutor não se identifica e nem se sente realizado 

em exercer este papel, em contrapartida com os anseios da organização, que "manipula o 

indivíduo" em prol de seus objetivos organizacionais. 

Se migrar pra CLT pode ser. eu entro dou minha aula. buscando ver(ormance e acabou. 
a minha entrega nüo é pra IES. mmca (oi. é para o aluno. Eu sou descartável. A relacão 
aue tenho positiva é com a minha empresa. Nâo acho aue isso seja pejorativo nem tenho 
que discutir relacâo nào. (E30) 

O lado terrível é a valorizacào mesmo que você tem dentro da lnstituiçâo, sou mentor 
também, lenho 10 tutores no meu grupo, quando comecei a coordenar todo esse 
trabalho no começo, grupos de wlwtsapp, colocando todos pra conversar, alguns 
}à/aram que 11([0 achavam que eram relevantes e considerados, e é a primeira vez q se 
sentem parte da I ES, porque eu tenho o sentimento q sou I ES estou há I O anos, tenho 
vínculo com um monte de gente, mas os tutores q pegam turmas esporádicas têm esse 
sentimento e você vê isso muito nítido, eu não sou da IES. entro lá, não me identifico 
nâo sei quem é. presto servico e te/um. Os tutores aue nüo se sentem \'istos. têm 
dificuldade de associar o nome da 1ES. 11(10 sei. Eu já ouvi coisas que me levam a crer 
que nem sempre as pessoas querem tanto se vincular como tutores. Hoie me vejo como 
professor. hoje meu vinculo com a IES. embora como tutor. se eu fosse considerar a 
valorização e o respeito como tutor. eu colocaria que m1o tenho vinculo com IES. mas 
é o que disse. tenho 10 {11/0S de 1ES. recebo todo mês da 1ES. tudo isso acaba criando 
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esse vínculo de ser vrofessor da 1/:.'S. [ .. 7 O que a /ES não entendeu é que os professores 
que estào é porque gostam. Todos os tutores (jlle conheço estào lá lutando ejàzendo o 
melhor todas as horas. Para mim, eu sou advogado, adoro a docência, a academia, não 
pretendo sair da IES, quero continuar sendo incluído. A,/as nüo sou exclusivo. (E4) 

Eu já me sinto auase dentro. apesar de não ter vínculo empregatício. Seria uma 
realizacão. (E24) 

O pavel do tutor poderia ser ainda melhor valorizado. como não temos vínculo. eu 
lenho um e-mail da JES é legal botar 1111111 cartüo. mas sou professor da JES de vez e 
auando. Se tivesse o vínculo empregai feio. hoje o vínculo é lênue. Hoje sou lembrado 
enquanto estou sendo bem avaliado. Daaui a pouco pode mudar a tutoria e nào ser 
lembrado. Vinculo é tênue. (E22) 

O lado ruim da tutoria é não ter vínculo empregatício. A I ES valoriza o profissional, a 
única falha é a remuneraçlio, eu tenho todos os recursos disponíveis para fazer a 
comunicação. Audio leitura escrita fala e recursos. (El6) 

A auestlio do vínculo emvregatício é uma desvantagem. contratos atrm•és de PJ. a 
vrofissão de tutor nào tem vínculo. isso acaba caso a pessoa não tenha uma atde 
razoável de turmas. se tem uma remuneracão fixa por mês. consegue fazer 
planeiamento. ter uma estabilidade. (E27l 

SouJlmcionária autônoma há um tempo, enleio acho q devo ter alf;:uma credibilidade 
na parte de tutoria, mas não faca parte do auadro de funcionários da IES. J/(1o me sinto 
varie. (E8l 

Sinto falta de que o tutor seja considerado de fato um docente da IES. ainda é tratado 
como uma categoria a parte, é um processo que vem melhorando, a integraçc1o e 
visibilidade selo muito melhores, mas ainda há um espaço para melhorias. (El8) 

Nesta parcela de educadores que se sentem esquecidos ou desvalorizados, um discurso 

frequente observado foi que, apesar do descontentamento assinalado, a atribuição da tarefa de 

mentor é um fator positivo. O fato de alguns tutores terem sido alçados mentores traz alguma 

satisfação, porém ainda não resolve por completo a questão do reconhecimento. Eles entendem 

que este encargo "é melhor do que nada". Os fragmentos dos discursos a seguir trazem esta 

realidade: 

Não me vejo dentro nlio, me vejo totalmente fOra, como prestador de serviços, bem 
descartável, não me sinto empregado da JES e não conto com o dinheiro da IES. Nao 
me vejo como parte. Depois de 8 (J110S me chamaram para ser mentor, depois de tanto 
tempo, de resto vou/á, dou aula e acabou. (E30) 

Na seleção lexical "Depois de 8 anos me chamaram para ser mentor" fica nítido o 

sentimento de desvalorização, pois ele entende que precisou passar muito tempo para a IES 

encontrar uma forma de reconhecer os serviços prestados por ele. Apesar disso, tanto na 

entonação quanto na sua expressão corporal, fica claro que o tutor estabelece uma relação 

protocolar com a IES, visto que ele trata aquele momento sem outro tipo de envolvimento, a 

não ser como um mero prestador de serviços devido ao làto de ele não ser bem remunerado e 

sequer ser empregado da Instituição. 
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Ainda Jl((o há valorizaçüo do tutor. Agora estou atuando como mentor, houve um 
mínimo reconhecimento, enti'io procuramos /e\'GI' isso para as reuniões, essa coisa que 
a IES deve mudar. O tutor hoje dá mais mtla que o presencial, só somar a quantidade 
de horas das reuniões online. Hoje pela ferramenta, pe1:fil e cobrança dos alunos, o 
tutor trabalha 4 vezes mais que o presencial e recebe menos. O pel:filmudou e a IES 
nlio conseguiu acompanhar. (E 15) 

Neste período fui a/cada mentora e ganho para isso. entüo eu diria que dentro do meu 
curso. dentro das possibilidades sou reconhecida. (E26) 

Através das tàlas dos entrevistados, observou-se que a baixa remuneração reforça a 

sensação de rebaixamento do trabalho docente. O tutor recebe menos ainda em comparação aos 

professores presenciais na Instituição em questão. Sua remuneração se caracteriza por ter 

duração limitada, o que não promove vínculo entre o tutor c a lES. Esse tàto se dá porque a 

Educação a Distância custa menos que a educação presencial, e também se acredita que esta 

modalidade de ensino seja sinônimo de aprendizado por conta própria, valendo mais o conteúdo 

do que a mediação pedagógica. Apesar disso, segundo os tutores, a dedicação para a função em 

termos de tempo c de investimento em aprendizado é maior do que se tivesse exercendo a 

mesma carreira presencial. Portanto, ficou nítido que o interesse do tutor é assumir o papel de 

professor presencial e, quando isso ocorre, a tutoria fica em segundo plano. O melhor cenário 

para estes profissionais seria atuar nas duas atividades ou pelo menos serem convidados a 

elaborar conteúdos de tutoria, atuando como professores autores também. Alguns fragmentos 

dos discursos a seguir evidenciam esse claro descontentamento observado: 

Eu me sinto melhor como professor autor, porque é melhor remunerado. A forma pela 
qual se remunera o tutor é vergonhoso. Outro ponto, os nossos valores estlio de acordo 
com o mercado. o que quer dizer aue se remunera muito mal o tutor. Perspectiva de 
carreira enauanto tutoria é muito difícil. A remuneracão desestimula e faz com aue a 
tutoria não seja uma opcão de carreira. faz com aue a tutoria nào seja a primeira 
escolha de ninguém. Se eu tiwr aualauer outra demanda boto na tl'ente. poraue paga 
melhor. o sentido de urgência muda. (El3) 

Na seleção lexical "Outro ponto, os nossos valores estão de acordo com o mercado, o 

que quer dizer que se remunera muito mal o tutor", o entrevistado expõe como esta profissão 

ainda não é valorizada ou reconhecida socialmente e não apenas pela Instituição, visto que os 

preços praticados por ela estão em linha com os de mercado. E continua o relato, constatando 

que não há perspectiva de carreira dentro da atividade, comprovando que a carreira de tutor 

ainda é apenas um "plano B" na rotina desses docentes. 

Eu não sei se conseguiria viver só com EaD. é a minha menor renda. Eu nunca esperei 
aue vá sobreviver de EaD. aue isso vá ser vantajoso eu faco poraue gosto. gosto da 
IES. gosto do EaD. eu faca porque gosto. não é pelo dinheiro. ,)'e comparado a 
presencial, a necessidade de dedicação é maior, todo dia tem aluno perguntando, todo 
dia tem que estar lá acessando ... na presencial vc está ali na sala e depois dmJllilo Jl((o 
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precisa estar presente. Demanda maior de tempo, seria algo negativo. (El4) 

Ser tutor nesta IES é só para quem gosta. Tem que estar precisando muito mesmo para 
ser tutor, geralmente quem chega a ser tutor nllo é uma pessoa que precisa tanto 
assim ... está sendo gravado né? A1ulher de malandro, você apanha, apanha e continua 
lá, é mais ou menos assim. Para mim. acaba que a varie financeira, todo o retorno aue 
a gente tem comeca a ser compensado com outras coisas. O que eu ganho em uma 
turma. eu ganho em uma hora de escritório. Em razão de uma insistência da JES, ah, 
faz isso, faz aquilo, você acaba se dedicando muito mais a algo que paga muito menos 
e clientes que te pagam em dia, tudo certinho, muito mais, você acaba colocando em 
décimo plano. Um te cobra, mas nllo te paga, outro te paga e está lá esperando, é 
complicado. Você se pergunta se vale a pena? A1as você gosta, é gostoso.'' "Valorizacllo 
financeira. em 2008 já ouvíamos aue iria melhorar e isso vinha até 2 anos atrás. A 
partir daí eles mudaram o discurso. disseram: a gente nclo só vai melhorar. como vai 
cortar. Em 2008 uma turma de A1BA rendia 3500. Hoje rende 1500. 2000. uma turma 
livre rende 399 reais. teve um decréscimo. e quem ficou é poraue gosta mesmo. (E4) 

As seleções lexicais "cu faço porque gosto, não é pelo dinheiro" e "geralmente quem 

chega a ser tutor não é uma pessoa que precisa tanto assim ... " comprovam a percepção de que 

a tutoria não é a primeira e nem a única opção de carreira deste grupo de docentes c a 

continuação do discurso "Para mim, acaba que a parte financeira, todo o retorno que a gente 

tem começa a ser compensado com outras coisas" esclarece que essa função não é a atividade 

fim mais relevante para o entrevistado, havendo objetivos estratégicos por trás dela, que 

garantem que o docente tenha retorno em outras frentes. 

É muito maisfácil o trabalho da sala de aula, a tutoria é trabalhosa. Hoje o tutor ainda 
ganha bem menos aue o professor. isso tem que crescer essa igualdade de 
remuneraclio. eu não vejo nenhuma di[erenca entre a responsabilidade deles. (E23) 

É mais trabalhoso. pouco valorizado em termos financeiros. não tem reconhecimento 
como ser um professor presencial. tem um reconhecimento diferente. É uma profissâo 
aue não aparece muito. nâo é reconhecida socialmente. 1\1uito tempo investido. quanto 
eu ganho. se comparado ao presencial é inferior. (E6) 

Apenas a docência nüo está sendo um meio de me sustentar. nào há abertura de turmas. 
muito menos o EaD que a remuneracão é muito baixa e o trabalho é muito extenso. A 
prioridade ainda segue a vida de docência. oorém presencial em 1\IBA e não tutoria. 
até vela remuneraclio. (E2) 

Outro fator destacado que contribui ao descontentamento nas atividades de tutoria 

refere-se ao número de alunos que cada tutor tem sob sua responsabilidade, ao volume de 

atividades atribuídas a cada um deles e a dedicação que se deve dispor para exercer um bom 

trabalho, associado à baixa remuneração. Sobre isso, foi dito que: 

Tem tutores que podem ser contratados, mas süo caras que ganham 1500 reais por mês. 
ficariam fixos em horário de 9 as 6 para responder 3. 4 mil alunos e não criam uma 
identidade com a turma, nlío seria sempre a mesma pessoa para mim é meio surreal, 
desumano, mas tem gente que faz. (E 13) 

A remuneracâo é incompatÍ\•e/visto que se trabalha muito mais aue presencial, sábado 
domingo, feriado. sem (érias. Com5turmas, eu tinha que me desdobrar para re5pmuler 
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aluno em paralelo aos meus compromissos, fato que demanda gestão do tempo 
eficiente, muito mais que no presencial. (E26) 

Na seleção lexical "caras que ganham 1500 reais por mês, ficariam fixos em horário 

ele 9 às 6 para responder 3, 4 mil alunos e não criam uma identidade com a turma", o tutor 

critica a atividade de tutoria "feita por fazer", quando o tutor atende a um número elevado de 

alunos, fazendo com que o seu desempenho fique muito aquém das expectativas, visto que o 

aluno espera um tratamento individual de qualidade ao interagir com o tutor. Associado a isso, 

há o fato de não ser possível assegurar vínculo com o aluno, fator importante para mitigar uma 

possível evasão, derivada da perda de interesse do aluno por um serviço que não vem sendo 

bem executado. 

A seleção lexical "A remuneração é incompatível visto que se trabalha muito mais que 

presencial, sábado domingo, feriado, sem férias" comprova o descontentamento pela 

quantidade de atividades atribuídas ao tutor, se comparada à educação presencial, com o 

agravante da baixa remuneração que é aplicada a esta atividade, que desqualifica o papel desse 

tutor. 

Em outro relato, o entrevistado demonstra descontentamento com a quantidade de 

alunos nas turmas, frente ao nível de exigência que não é apenas do aluno, mas também da 

Instituição. A sobrecarga nesses casos pode comprometer o produto final, visto que as 

condições relatadas pelo tutor são desgastantes. 

"As turmas do e-c/ass estão muito grandes, agora tenho turmas de 40 alunos. Quando 
pego 2 turmas de 40 alunos, e tenho que corrigir trabalhos no padrão da Instituição, 
entro madrugada a dentro, por causa do nivel exigido. Se até um tempo atrás as 
demandas eram poucas, os professores estão sendo bem mais sobrecarregados." (E22) 

Outros entrevistados apontam a necessidade de intensa dedicação à modalidade, 

incoerente com a baixa remuneração. O sentimento de desvalorização é nítido, como 

demonstram os fragmentos dos discursos a seguir: 

Valorizaçlio, não é valorizado, se just{{ica por conta da competiçlio, preços que sào 
cobrados, o mercado está crescendo, há um bom retorno, o tutor nào é valorizado 
.financeiramente como deveria. considerando inclusive a dedicacão. seio 30 horas. mas 
o tutor se dedica 24 horas do dia. (E9) 

Trabalha muito mais do que presencial, não tem reconhecimento jlnanceiro se 
comparado ao presencial, enquanto o presencial ganha 2000, sei lá, o tutor precisa de 
2 meses para ganhar o mesmo valor entranhado todos os dias na plataforma. Um 
presencial tem horas aula fechado, o online não. Cada disciplina minha, se temos seis 
semanas em tese, se eu me dedicar uma hora por dia vara uma turma. o que é muito 
mais. normalmente. em uma semana. sete horas. seis semanas. 42 horas JJo mínimo. 
pra um professor tutor. E o professor ganha muito pouco em cima de 20 horas. (E26) 

O temvo demandado vara fazer um trabalho direito e limvo. sendo empático aos 
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alunos. é totalmente incompatfvel com o que é remunerado. (E2) 

As seleções lexicais "o tutor não é valorizado financeiramente como deveria, 

considerando inclusive a dedicação, são 30 horas mas o tutor se dedica 24 horas do dia", "se eu 

me dedicar uma hora por dia para uma turma, o que é muito mais, normalmente, em uma 

semana, sete horas, seis semanas, 42 horas no mínimo, pra um professor tutor" e "O tempo 

demandado para tàzer um trabalho direito e limpo, sendo empático aos alunos, é totalmente 

incompatível com o que é remunerado" comprovam esse sentimento de descontentamento com 

a baixa remuneração aplicada às atividades de tutoria, em relação a dedicação necessária para 

se prestar um serviço adequado. 

Outra observação feita durante as entrevistas foi que alguns tutores que estão alocados 

fora do eixo Rio de Janeiro - São Paulo se sentem esquecidos e pouco reconhecidos, outros 

relatam que necessitam se empenhar mais, se quiserem ser lembrados, visto que se encontram 

fora da área de atuação mais forte da Instituição. Os fragmentos dos discursos a seguir 

comprovam esta percepção: 

Até o ano vassado me via esquecido. me alocaram muito pouco para varticipar. vieram 
alguns convites nesse novo modelo de mentores e lutares fixos. Participei de todo 
processo seletivo, comecei esse ano com mais frequência, em janeiro estive no RJ em 
reunião no pós-adm, agora acho que estou sendo um pouco mais lembrado pela !E.~. 
Acho aue também era porque eslm'a afastado dos palas. apesar disso, agora estou bem 
alocado dentro dos projetos desenvolvidos. (E7) 

Eu não sou muito vista. sei que tenho a minha imvortância. pelo fato de ser uma vessoa 
que não está no Rio. sempre em contato. sempre galguei minha carreira por mérito do 
meu esforco. jili aparecendo pelo meu esforço, 11(/o sou uma pessoa que se vende, que 
faz marketing pessoal, o marketing é o resultado que dou, as coisas que consigo são 
pelo resultado que dou. (E 12) 

A seleção lexical "Acho que também era porque estava afastado dos polos" denota 

essa impressão de esquecimento e consequente falta de valorização percebida pelo tutor por 

parte da Instituição. 

Nos dizeres da tutora "Eu não sou muito vista, sei que tenho a minha importância, pelo 

fato de ser uma pessoa que não está no Rio, sempre em contato, sempre galguei minha carreira 

por mérito do meu esforço", ela também defende a ideia de estar afastada do polo central de 

atividade como tàtor que prejudica a sua visibilidade dentro da Instituição e, por esse motivo 

ressalta a dedicação proativa e mérito próprio para seguir mantendo uma boa relação com a IES 

e desempenho satistàtório em suas atividades. 

Por parte da instiluiçào háfalta de reconhecimento, como toda empresa existem grupos 
aue. por serem mais próximos. quem está em outras regiões acaba se sentindo um 
pouco (ora do aue acontece no eixo Rio SP. não é porque os tutores estüo em regiões 
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diferentes. aue eles nüo podem fazer nwis parte e serem incluídos 110 que está 
acontecendo dentro da lnstituicão. (E li) 

A seleção lexical do discurso a seguir "como toda empresa existem grupos que, por 

serem mais próximos, quem está em outras regiões acaba se sentindo um pouco fora do que 

acontece no eixo Rio SP, não é porque os tutores estão em regiões diferentes, que eles não 

podem fazer mais parte e serem incluídos no que está acontecendo dentro da Instituição", a 

expressão facial de desapontamento c a entonação de voz do tutor demonstram claramente a 

sua insatisfação. Neste momento, ele defende a sua inclusão nos assuntos da Instituição 

independente da região em que está alocado. Esse descontentamento é visto como tàlta de 

reconhecimento por parte da IES ao profissional. 

No relato a seguir, o tutor demonstra o sentimento de insegurança, que muitas vezes 

acaba sendo ocasionado pela fàlta de proximidade da Instituição com o profissional, quando 

não há um método eficaz de fornecimento de.feedback da instituição ao tutor e de continuidade 

e permanência deste profissional no desenvolvimento de suas atividades. Quando o tutor relata 

que "não dá para você as vezes dizer não, porque você não sabe se mês que vem vai ter uma 

turma.", ele se sente sobrecarregado com a oferta de muitas turmas, justamente porque a IES 

não tem uma organização adequada da distribuição das disciplinas e não garante que ele vá ser 

alocado futuramente, o que o obriga a aceitar mais de uma oferta. 

Essa demanda maior em um curto espaço de tempo faz com que a qualidade do seu 

trabalho possa ficar comprometida. E quando a avaliação do profissional, que é feita pelo aluno 

não é preenchida, ou é preenchida parcialmente, sob o ponto de vista do tutor, a IES não 

consegue perceber nestes relatos o reconhecimento de seu trabalho com fidedignidade. 

F alta de reconhecimento, por parte da direçav, coordenaçt7o, essa insegurança de você 
ter ou não a tutoria. não dá vara você as vezes dizer nâo. voraue você 11ào sabe se mês 
que vem vai ter uma turma. Essa insegurança é negativa. O reconhecimento, por mais 
que o alwwfaça uma avaliação do seu trabalho, nào é a maioria. De uma turma de 50, 
talvez I 5 respondam. A coordenaçt7o se baseia naquilo, por mais que hoje tenhamos 
um mentor principalmente nos cursos de A1BA, mas eu ainda acho que as vezes esse 
reconhecimento não é feito. (Ell) 

Nos dizeres do discurso a seguir, o tutor evidencia que a tutoria se torna dispensável 

quando ele alcança o seu objetivo que é o de dar aula no ensino presencial e a justificativa é 

pelo valor hora-aula praticado nesta modalidade, que é substancialmente superior ao que se 

paga nas horas-aulas de tutoria, falo que demonstra que estes profissionais não enxergam plano 

de carreira dentro da tutoria. 

A tutoria na JES ainda é vista como um negócio crescente. Ainda não é um negócio 
relevante. A parte de remuneraç(/o é muito aquém do que a gente vê no presencial. 
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Qualquer tutor quando recebe convites presenciais abre mlio do on/ine para o 
vresencial. eutlio embora o valor de hora-aula que eu dou 110 online. o da tutoria é 
muito íntimo comparado ao esforco aue existe. O esforço que faz para gerar uma boa 
tutoria demanda voz, planejamento, competências que tenho na aula presencial. (E 19) 

Na seleção lexical "Qualquer tutor quando recebe convites presenciais abre mão do 

online para o presencial, então embora o valor de hora aula que eu dou no online, o da tutoria é 

muito ínfimo comparado ao esforço que existe", o tutor aponta o sentimento de desvalorização 

do seu trabalho e a falta de motivação em dar continuidade à esta modalidade, quando surge a 

oportunidade de ingressar na carreira presencial, devido aos fatores anteriormente 

mencionados. 

4.2.3. A tutoria como Oportunidade ou Necessidade 

Ao questionar os entrevistados sobre o que é ser tutor e como a tutoria surgiu em suas 

atividades profissionais, os relatos promoveram a reflexão acerca dos diferentes enfoques que 

o papel de tutor exerce sobre as atividades cotidianas. Foi possível identificar profissionais que 

enxergaram na tutoria uma oportunidade de ingressar na docência, outros destacam a 

importância de ter a chancela da Instituição em seu currículo e também há os que, em menor 

expressão, dependem da tutoria como sua única forma de carreira e remuneração. Nas 

subseções a seguir são apresentados os achados que evidenciam essas percepções. 

"Tutoria é uma ponte" 

Este grupo de profissionais vislumbrou na tutoria uma chance de ganharem 

experiência e galgarem maior visibilidade profissional, seja dentro ou fora da IES. Para estes, 

a Educação a Distância vem de encontro com os seus objetivos e o planejamento de suas 

carreiras. Alguns fragmentos dos discursos a seguir denotam esta característica da tutoria como 

uma oportunidade: 

O EaD avareceu como uma oportunidade. eu queria entrar no mercado de ensino e 
poder ter experiJncia de ensinar. Dei aula em vestibular comwútário, pensei: eu vou 
para onde vão me aceitar. Pensei: Ninguém me conhece. entüo ninguém vai querer me 
vagar para dar aula. entclo comecei a pegar experiência assim .... Não foi pela 
modalidade de ensino em si, jài importante para conhecer e pegar experiência, .fài 
importante para abrir o leaue, acho que muito do futuro está aí. (E I) 

Expressões como "ganhar experiência", "abrir o leque", associados a trajetória 

profissional do entrevistado deixam claros que os objetivos traçados pelo docente "cu queria 
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entrar no mercado de ensino e poder ter experiência de ensinar" foram alcançados não apenas 

por meio da tutoria, mas o fato é que ela teve grande contribuição para sua inserção no mercado 

docente. 

Para outro entrevistado, o interesse pela tutoria veio da necessidade de pleitear uma 

transição de carreira do meio corporativo para a vida docente, vislumbrando dar sentido ao 

trabalho que gostaria de exercer. Ele relata que a tutoria foi vista um instrumento, um degrau 

para alcançar maior visibilidade e que não é uma atividade que o realiza como profissional e 

sim, é um meio para conquistar o que de fato ele deseja, que são condições de remuneração 

dignas através da docência. 

A tutoria foi a minha primeira oportunidade de docência na graduação. pleiteando 
transicão de carreira vida corporativa pra docência. buscando construir o que entendo 
como sentido de trabalho, ao ser um instrumento, um degrau que tenho pra alcançar 
outras posições que propiciem a chegar no que de fato vai me dar sentido ao trabalho, 
ou seja, uma remzmeraçüv melhor que vá me dar uma visibilidade maior, uma 
e.\periência de docência que me possibilite a exercer o trabalho como um instrumento 
de propiciar coisas que me dào prazer na v h/a. A1as dizer aue eu tenho prazer de estar 
na tutoria aue é !àntástico e instigante. nào ... é mais um meio. uma vonte. Ninguém 
trabalha como tutor em carro chefe de carreira. a tutoria serve para preencher 
buracos. (E2) 

A seleção lexical "pleiteando transição de carreira vida corporativa para a docência, 

buscando construir o que entendo como sentido de trabalho" relata esta busca necessária ao 

tutor para dar sentido ao seu trabalho, encontrando-se em um momento de transição do que lhe 

permite "pagar as contas" para o que deseja, que é "pagar as contas e gostar do que faz". Quando 

o tutor relata que, na visão dele a tutoria serve para "preencher buracos", demonstra que a 

atividade é uma mera opção, que pode ser facilmente descartada desde que se atenda ao objetivo 

final de promovê-lo profissionalmente. 

Em um estágio mais avançado de sua carreira, outro tutor relata que a modalidade lhe 

abriu portas. O fato de ser tutor lhe proporcionou construir seu conhecimento docente desde 

jovem. Ele demonstra que a vivência na IES proporcionou retorno profissional positivo e tudo 

aquilo que ele havia conquistado internamente, todas as portas que se abriram, foram fruto dessa 

experiência de tutoria no início de sua carreira. Como a docência era um desejo desde muito 

jovem, ele investiu nessa profissão, hoje também é professor presencial e se orgulha de levar o 

nome da Instituição, que "construiu toda a sua formação". 

O contato que você tem, o vínculo que eu tenho há 10 anos, entrei na IES como 
professor com 24 anos, eu cresci na IES, isso te abre portas, construiu toda a minha 
formaçlio. eu estou na escola de direito por ser tutor. estou no in companv por ser tutor. 
muita coisa que veio por eu estar na tutoria. abre portas. vale a vena. Enviei currículo 
e chamaram. Os ventos levaram porque antes de entrar na faculdade sempre Jlti 
decidido a ser professor e m7o ser advogado, acabei sendo as duas coisas. Eu Jlti 
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gostando e quanto mais professor você é, você gosta. (E4) 

Na mesma linha, outro entrevistado ressalta a importância da tutoria para a sua 

inserção no mercado docente e crescimento profissional dentro da Instituição. Ele valorizou 

também o aprendizado que é adquirido ao longo dessa experiência, enxergando como um 

caminho, uma oportunidade de assumir novas frentes. 

Eu fui conversar com pessoas, havia saído do banco, mio queria voltar. Nessa conversa 
}/li convidado. Nlío tinha experiência em ensino online, fiz um curso, ainda na época 
do moodle, foi um curso bacana. Ale apoiou para exercer as atividades. Foi uma 
e.\JJeriência bacana, está sendo. No futuro não haverá muitos cursos formais. A vrocura 
pelo EAD irá aumentar. será necessário adquirir novas competências. online fàcilita 
bastante. Esses cursos capacitadores de competências süo inspirados 11os tecnólogos. 
O tecnólogo tende a buscar esse pe1filmais europeio de cursos técnicos mais rápidos, 
úteis e menos custosos ao público. As coisas importantes IU1o eslc1o na mesa. você tem 
aue buscar. Sou professor do tecnólogo, tenho dado aula em outras unidades, está 
rolando uma coordenaçtlo, me vejo disponível para trabalhar em algumas áreas da 
IES. Nesse sentido. o online foi e tem sido um caminho, você aprende técnicas. depois 
dá aula presencial, workslwp, [oi um caminho. (E29) 

A seleção lexical "As coisas importantes não estão na mesa, você tem que buscar" 

demonstra a determinação necessária para se encontrar sentido no trabalho exercido. No caso 

deste tutor, o encontro com a profissão se deu por meio da tutoria como um meio, c não um 

fim. Ele também valoriza a ideia de que a tutoria é o futuro cada vez mais próximo, quando o 

ensino formal vai deixar de ser tão expressivo e dar lugar a modalidade de Educação a Distância 

mais bem valorizado e de qualidade. 

Outro entrevistado ressalta a visão de futuro que a tutoria permite vislumbrar. Por 

relatar que "ficou um tempo querendo sair", provavelmente não é a atividade que dá sentido à 

sua carreira, mas o argumento de "ser a profissão do futuro" falou mais alto, conforme 

fragmento do discurso a seguir: 

"Eu vivo da tutoria" 

No início era um dinheiro extra que entrava, fiquei um tempo querendo sair, mas depois 
comecei a pensar que era o futuro. (E30) 

De forma menor, porém não menos expressiva, houve relatos de tutores que deixaram 

de ver a tutoria como um complemento de renda para atuarem nela como meio de subsistência, 

uma atividade que, ainda que mal remunerada, é fundamental para se manter, conforme 

fragmentos a seguir: 

Vi que o mercado me excluiu literalmente pelo fator idade e também afá/ta de inglês, 
então quando comecei a ser tutora não tinha noçâo da extensüo que isso ia ganhar na 
minha vida. Vi na tutoria a possibilidade de me reinserir e socializar no mercado. Eu 
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nüo tinha a noçlio da projeçüo que essa tutoria ia ganhar na minha vida. Como (ante 
de remia. o EA D deixou de ser o complemento vara ser uma necessidade. tem 
prioridade em termos de remuneradio. (E20) 

Para mim a {lf/oria é a minha forma de se ganhar dinheiro. eu não sou casada. entüo é 
a fOrma de me sustentar. Tutoria é a minha única carreira. Na época, larguei o trabalho 
parafazer o mestrado e essafài a forma que ganhei dinheiro porfora, que foi crescendo 
e hoje é o meu sustento. No primeiro momeoto era um por (ora. hoie eu me mantenho 
dele. (E8) 

No meu caso atual, sou aposentado, já saí da Forca, não é apenas 11111 complemento de 
renda, no início eu pensava assim, e foi. Como complemento de renda é interessante, 
mas é muito pouco. Pro colega que me indicoundo valia a pena, pelo tempo dedicado 
a tutoria, ele optou por não ser mais tutor A tutoria lwie é o meu meio de subsistência. 
a gente precisa do trabalho para vagar as contas. Aliado a isso, alguns podem ler a 
possibilidade dejàzerem o que gostam. (E22) 

As seleções lexicais "Como fonte de renda, o EAD deixou de ser o complemento para 

ser uma necessidade, tem prioridade em termos de remuneração", "No primeiro momento era 

um por fora, hoje eu me mantenho dele" e "A tutoria hoje é o meu meio de subsistência, a gente 

precisa do trabalho para pagar as contas" denota que a modalidade de ensino é fundamental 

para estes tutores, que dependem financeiramente dela para viver. 

A "grife" como argumento valoroso 

Neste grupo, há os profissionais que atribuem o seu vínculo e permanência na tutoria 

à visibilidade de ter em seu currículo uma Instituição de Ensino Superior renomada. A estes, a 

tutoria não é a primeira opção de trabalho e não importa tanto o quanto se recebe pelo esforço 

desempenhado, visto que ele é recompensado através do respeito e da notoriedade como 

docente no mercado de trabalho. 

Tanto vara o aluno auanlo prokssor. a JES é um sobrenome. A partir do momento aue 
se lem!ES no /alies. passa a ter uma identidade. (E5) 

Eu tenho um e-mail da JES. é legal botar num cartão. mas sou professor da JES de vez 
e auando. Eu acho aue tenho aue manter o vínculo com a JES. Eu valorizo isso, mlo só 
pelo título, quando digo que sou da JES. acham aue sou colega do "fulano de tal". IU7o 
sou (':fulano de tal" é um consultor que representa a IES em uma importante emissora 
de TV). A1eu papel hoje é mallfer o vínculo. nào é mais pelo complemento de renda. e 
o nome é o vínculo enquanto alES quiser, enquanto eu estiver atingindo o resultado 
que a fES espera de mim. (E22) 

O sentido do trabalho tutoria para mim é estar sempre bem-conceituado na academia. 
(E4) 

Essas letrinhas (sigla da JES) têm um peso muito grande. abrem muitas portas. Ntlo 
basta apenas pegar o diploma, tem que fazer as coisas acontecerem. Essas letras nos 
ddo um credenciamelllo muito bom no mercado. convites de cursos. palestras. muito 
em limcão de ser tutor da fES. (E27) 
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Para grande parte dos tutores inseridos nesta categoria emergente, a oportunidade e a 

visibilidade através da marca proporciona destaque profissional e faz com que a manutenção 

dessa carreira seja meramente estratégica. Nesse sentido, é oportuno refletir que, se a tutoria é 

apenas um meio, uma ferramenta para ascender profissionalmente, será que esses tutores estão 

de fato oferecendo um serviço de qualidade e encarando com a seriedade que o cargo se propõe? 

Será que esta postura não desqualifica a modalidade de ensino? Essas provocações merecem 

ser ponderadas cuidadosamente, não apenas pela Instituição, mas através da autocritica do 

profissional de ensino. 

4.2.4. A t·clação Tutor-Aluno como alicerce do aprendizado 

O tutor é considerado o principal elo entre o aluno c o conteúdo em cursos à distância 

e, por esta razão, a interatividade entre o profissional e os alunos é de fundamental importância 

para a construção do conhecimento e para a autonomia do aluno. 

Foi observado através do depoimento dos entrevistados, ao indagar sobre a relação 

com os alunos no ambiente virtual, que eles prezam pelas competências e habilidades ele 

"estimular perguntas, cativar, dar viela, instigar, incentivar, provocar, trocar experiências e 

informações, compartilhar conhecimento, desenvolver pessoas" como sendo características de 

maior influência no aprendizado elo aluno. Os tutores estão cientes ele suas atribuições e 

corroboram autores que entendem que o principal papel elo tutor não é o de transmitir 

conhecimento e sim, facilitar a construção elo conhecimento elo aluno (ABBAD, CORRÊA e 

MENESES, 2010; BARBOSA; REZENDE, 2006; MORAES; PLATZER;STESSE, 2010; 

MAIA; MATTAR, 2007; NISKIER, 1999). 

O papel desse tutor é cativar o aluno. assegurar que a teoria cobrada está sendo clara 
e assimilada. trazer exemplos. trazer provocacões provocar discussões. tirar dúvidas. 
estimular a presenca virtual na sala de aula (E2) 

O papel do tutor é o que tem de mais inovador em termos do que é educação no futuro, 
como o conteúdo está em excesso em qualquer lugar, o aluno pode abrir um google, 
mas o tutor faz o aluno refletir sobre o conteúdo. é um vrovocador. diferente do que é 
o professor vresencial. O conteúdo por si só não tem essa capacidade. O aspecto 
humano permeia essas conexões entre as pessoas em sala. (E 19) 

Acho grat(/icante essa tarefa do tutor e um papel importante porque o ambiente 
tecnológico é frio, não basta apenas responder aos alunos. O vrofessor dá vida. instiga. 
recebo umfeedback que satisfaz pe1feilamente. (E22) 

As seleções lexicais "cativar o aluno, assegurar que a teoria cobrada está sendo clara 

e assimilada, trazer exemplos, trazer provocações provocar discussões, tirar dúvidas, estimular 
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a presença virtual na sala de aula", "incentivar para que o aluno alcance o objetivo senão ele 

não vai alcançar", "o tutor faz o aluno ret1ctir sobre o conteúdo, é um provocador, diferente do 

que é o professor presencial. O conteúdo por si só não tem essa capacidade. O aspecto humano 

permeia essas conexões entre as pessoas em sala" e "O professor dá vida, instiga" comprovam 

os estudos de autores como Maggio (200 1 ), Emerenciano, Sousa e Freitas (2001) e Martins 

(200 I), que defendem que a tutoria deve atuar como mediador/a do processo de ensino e 

aprendizagem, problematizando o conhecimento, instigando as discussões, estimulando o 

pensamento crítico, a capacidade de pesquisa, contribuindo para a construção da autonomia 

do/a estudante. Essa postura, na concepção dos/as autores, é a mais adequada, uma vez que está 

fundamentada numa abordagem centrada no ato de aprender. 

A relação tutor-aluno pode ser mediatizada pelas mais diversas modalidades de 

comunicação. A educação e formação de adultos são, portanto, uma atividade específica, 

comprometida com a realização do sujeito em todas as perspectivas de vida: humana, social, 

política, laboral, tecnológica, sob uma visão axiológica, ética e crítica da sociedade. 

Cabe ressaltar que a relação dialógica, que também é um dos princípios mais 

importantes da Educação a Distância no processo de ensino e aprendizagem, está presente e 

valorizada nas relações entre o tutor e o aluno (educador-educando), uma vez que foram 

destacadas as expressões "estimular perguntas, troca de experiências e de informações" como 

competências e habilidades de um tutor que mais int1uenciamna aprendizagem do aluno. 

Outro ponto importante valorizado pelos tutores entrevistados foram as competências 

e habilidades relativas à suas formas e capacidades de resposta, bem como o treinamento 

oferecido para qualificação na modalidade. 

No entendimento de Laguardia, Machado c Coutinho (2010), Moraes, (2011), Nobre 

c Melo (20 li), esses profissionais necessitam reunir em suas práticas um conjunto de saberes 

que os habilite à mediação de várias disciplinas em ambientes informatizados, o que os leva a 

assumir um papelmultifuncional. [ ... ] despender energia e tempo e dispor das competências 

profissionais necessárias para imaginar e criar outros tipos de situações de aprendizagem, que 

as didáticas contemporâneas encaram como situações amplas, abertas, carregadas de sentido e 

de regulação, as quais requerem um método de pesquisa, de identificação e de resolução de 

problemas (Perrenoud, 2000, p. 25). 

Dentro das atribuições do tutor na Instituição de Ensino em questão, o treinamento 

para a função é obrigatório. As conclusões de Bento, Nascimento, Grenha e Macedo (20 17, 

p.31) ressaltam a importância de um treinamento de qualidade para a efetividade do ensino, 

otimizando as oportunidades de aprendizagem para os alunos. 
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O investimento em uma capacitação de qualidade dos tutores a distância, aliada ao 
uso de ferramentas tanto síncronas como assíncronas pode estimular a interatividade 
em cursos a distância, aumentando o interesse e a patiicipação dos tutores na 
promoção da interatividade. Não menos importante é a formação em EaD dos 
professores responsáveis pelas disciplinas para que seu planejamento inclua o uso de 
ferramentas e estratégias que promovam a interatividade, propiciando mais 
oportunidades de aprendizagem para todos. 

No que se refere à interação educador-educando, expressões como "responder de 

forma completa e rápida aos alunos", "usar linguagem clara e amigável na comunicação", "uso 

da netiqueta" c "Desenvolver didática escrita sem ser chulo, se fazendo entender" foram 

frequentes, conforme fragmentos dos discursos a seguir: 

Deve-se utilizar a NETIOUETA. regras de comwlicacão na plataforma online. buscar 
ser empático através de grallsmos. emoticons. tornar aaue/e meio menos árido. é 
fundamental que se mitigue problemas de cvmunicacclv em uma comunicacüo nüo 
verbal. (E2) 

Estratégias aue você [az para ter um bom relacionamento com o aluno, responder 
rápido. prestar atenclio no que o aluno diz, muitas vezes a pergunta vem conútsa, você 
tem que entender melhor vara responder. A percepçlio do aluno, tem que olhar com o 
ponto de vista dele. Süo competências emocionais, m7o técnicas. EYplicar passagens 
matemáticas eram mais complicadas de auxiliar o aluno. (E29) 

Fui me especializando em conversar com os alunos, deixei de ser tutora e va.'isei a ser 
uma prv{essora bem presente, uso uma série de ferramentas. já tlti até chamada atencão 
por isso, usava JVhatsApp, zoam, ficava muito ruim. Hoje em dia não faço mais grupos 
de IVIwtsApp, procuro fazer uma padronização com toda a equipe de finanças. Sou 
mentora com a Rosangela e coordenamos esses professores. AI e sinto muito à vontade, 
sei exatamellfe quem entra quem não entra, quem faz, quem não faz. Agora sem 
IVItatsApp me dá mais trabalho, antes eu conseguia controlar mais fácil. (E29) 

A tutoria te dá uma JIOÇÜo de limite tecnológico comunicacional das ferramentas 
possíveis que as vezes você nüo pensa que tem. Como vou vassar isso para uma pessoa 
por escrito? Desem•olver didática escrita sem ser e/mio, se fazendo entender. Didático 
e erudito, o ambiente vnline qjuda muito nisso, desenvolver ou articular argumentos e 
exemplos entre diversos alunos, isso é muito importante. Facilita na hora que vira pra 
professor autor, leva conteúdo para apostila que estiver montando. Tem que ser 
didático mas falar algo que lenha substância, faça sentido. (E 13) 

Essa percepção pode estar relacionada com a gestão de tutoria dos cursos oferecidos 

pela IES que, a partir de treinamentos e procedimentos, mostra a importância de uma 

comunicação clara c célere com os alunos e determina prazos para suas respostas e retornos em 

um prazo máximo de 24hs. 

Associado a esta evidência, IZA et. Al (20 14) ressalta que o processo de construção 

da identidade docente não depende apenas de fatores externos- como dos cursos de formação, 

dos formadores, dos currículos, etc.-, pois é também inf1uenciada por fatores internos à própria 

pessoa, como, por exemplo, uma tomada de consciência de seu papel, um compromisso 

assumido com os alunos. 
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Na Educação a Distância, são identificados novos papeis para professores e alunos, 

nos quais o professor não é mais a figura controladora e detentora elo conhecimento, e o foco é 

deslocado para o aluno (OLIVEIRA, 2003). Nesse contexto, o aluno tem grande encargo pelo 

seu próprio aprendizado, ou seja, diferente do ensino presencial tradicional, um aluno ele curso 

a distância ou semi presencial é orientado a utilizar todos os recursos ele aprendizagem que são 

disponibilizados ela forma mais colaborativa possível. Isso, associado à flexibilidade ele 

horários, làz com que seja ainda mais necessária a autodisciplina, organização elo tempo c o 

empenho do aluno. Dessa forma, além dos novos papeis ele professor c aluno, o tutor é 

responsável por acompanhar e orientar os estudantes diretamente visando à aprendizagem. 

A autonomia para estudar e pesquisar as atividades propostas sozinho auxilia o aluno 

a desenvolver competências individuais para desempenhar com eficiência seu próprio 

aprendizado, mas é necessário que existam profissionais atuando para que o andamento do 

curso seja conquistado. Os docentes, alunos e tutores, bem como a Instituição necessitam estar 

empenhados para conquistar uma educação ele qualidade em EaD. 

Esta qualidade na EaD se estabelece a partir de uma reunião ele fàtores que, articulados 

entre si, definem as condições favoráveis para a aprendizagem. Sendo assim, para analisar a 

qualidade na Educação a Distância torna-se necessário considerar um conjunto de elementos 

ou ele aspectos que constituem a ação educativa. Todo o processo c os produtos ela EaD elevem 

ser estudados a fim ele se identificar e definir quais os elementos comuns que são significativos 

para a qualificação da prática educativa (DOURADO, 2007). 

Garantir esta qualidade não é encargo apenas elo docente ou do curso em si. As falas 

elos entrevistados a seguir comprovam a importância ela definição elos papeis tutor-aluno e elo 

compromisso com as atividades nessa relação: 

No curso de f-AD a disciplina é úmdamental. Eu tento sempre puxar isso. incentivar 
para aue o aluno alcance o objetivo senão ele não vai a!cancar. Não tem aquele 
professor em sala de aula para empurrar o aluno. É uma, questào de amadurecimento 
como um todo. Do aluno do processo do EAD e dos tutores que também exercem essa 
Jlmçüo, é um processo único. de saber delegar mais. deles saberem se gerenciar melhor 
sozinhos. (E 17) 

A seleção lexical "EAD a disciplina é fundamental. Eu tento sempre puxar isso, 

incentivar para que o aluno alcance o objetivo senão ele não vai alcançar" e "um processo único, 

ele saber delegar mais, deles saberem se gerenciar melhor sozinhos" denota o papel co laborativo 

elo tutor, que conta com a dedicação e autodisciplina elo aluno, sendo um mero instrumento, c 

mais elo que ensinar, ele eleve educar para que a prática elo EaD seja mais efetiva. 

Tutor é dar vida ao curso à distância. é você mostrar vara o aluno aue ele não está 
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conversando com uma tela. wli depender w11 pouco do autodidatismo dele. mas vai ter 
uma ser i e de apoios para poder chegar ao conhecimento. e o principal é o tutor. é auem 
dá alma ao curso. anima (EJ ). 

A seleção lexical "mostrar para o aluno que ele não está conversando com uma tela, 

vai depender um pouco do autodidatismo dele" clarifica o papel do aluno nesta relação, onde o 

tutor "dá vida ao curso à distância", sendo um dos principais "apoios" ao aluno no exercício da 

aprendizagem, 

Comvartilhar conhecimento. desenvolver pessoas. andar junto com o aluno. não só com 
conhecimento mais técnico. mais lwrd. mas também com conhecimento mais soO. mais 
tácito. !E29) 

A seleção lexical "Compartilhar conhecimento, desenvolver pessoas, andar junto com 

o aluno" enfatiza o papel do tutor como instrumento e não como o principal detentor do 

conhecimento na relação tutor-aluno. 

No fragmento do discurso a seguir, além de o tutor salientar a independência necessária 

que o aluno deve ter, ele valoriza o importante estabelecimento de vínculos ao aprendizado e 

entende como sendo positivo, não só para o aluno, mas também para ele, no sentido do 

compartilhamento, da troca. O sentimento produzido através dessas interações é gratificante. 

Da mesma forma que eles têm de estudar sozinhos. essa indevendência. é satisfatório 
auando você fecha uma tutoria e vê aue lel'e uma ef'etiva construcào de conhecimento. 
não só para o aluno. para nós também. Não tem uma turma que nela se aprenda uma 
coisa, por isso é a coisa da cachaça que falo. Em cada um deles, você tem uma 
construção de conhecimento diferente, soma e compartilha nas próximas, nunca é 
igual. É muito bom. É como me sinto na sala de aula. retroalimenta. \'Câ e volta. (El7) 

As seleções lexicais "Da mesma forma que eles têm de estudar sozinhos, essa 

independência, é satisfatório quando você fecha uma tutoria e vê que teve uma efetiva 

construção de conhecimento, não só para o aluno, para nós também" e "É como me sinto na 

sala de aula, retroalimenta, vai e volta" denotam esta percepção característica da modalidade 

de ensino em questão. 

Na Educação a Distância, a relação entre professores e alunos ganha novas 

possibilidades, uma vez que eles não precisam estar em um mesmo espaço para que se constitua 

um ambiente de ensino e aprendizagem estimulante e interativo (MEDEIROS et ai. 201 0). Os 

fl·agmentos dos discursos a seguir comprovam a percepção dos autores: 

Ser tutor é desqflante porque você predsa motivar os alunos sem estar ao mesmo tempo 
com eles às vezes sim, mas às vezes não, por isso é interessante, porque você pode 
estar em contato com alunos do mundo inteiro. (El) 
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Nas seleções lexicais "você precisa motivar os alunos sem estar ao mesmo tempo com 

eles, às vezes sim, mas às vezes não" e "por isso é interessante, porque você pode estar em 

contato com alunos do mundo inteiro", o tutor demonstra entusiasmo com o fator flexibilidade, 

quando o aprendizado consegue alcançar o maior número de pessoas devido ao formato desta 

modalidade. 

Gratf(icante porque na minha prática os alunos hoje já têm lá seus 30 e poucos e m1o 
puderam fazer graduaçâo 110 momento habitual, estlio fazendo agora porque precisam 
daquilo para ascender profissionalmente ou até já tem mas precisam mudar de 
carreira, profissão. É grat{flcanle saber que está fazem/o parte desse desenvolvimento 
prq(lssional do aluno. (El3) 

As novas tecnologias da informação e comunicação utilizadas na modalidade à 

distância não podem ser vistas como obstáculo ao trabalho do docente, a não ser daquele que 

não acompanha esses avanços, utilizando técnicas e métodos de ensino-aprendizagem 

tradicionais e que são reativos ao agregar o uso deste novo universo tecnológico como aliado 

no processo ensino-aprendizagem. 

Manter-se atualizado, não somente no que se refere ao conhecimento, mas também à 
tecnologia, parece ser segundo os depoimentos, uma exigência. Hoje, mais do que 
nunca, os professores precisam estar bem informados, "conectados)), para acompanhar 
o ritmo dos alunos. Para tanto, não basta mais recorrer somente às antigas fontes (livros, 
materiais didáticos, jornais, revistas, etc.), há que ser usuário sistemático da rede 
(ABREU, 2006, p. 177). 

No entendimento de Alves, Menezes e Vasconcelos (2014), como forma de se 

evitarem barreiras durante a realização do processo educacional, é necessário que seja feita uma 

análise constante das metodologias de ensino, dos materiais pedagógicos e das tecnologias 

utilizadas, além da organização do ambiente virtual para transmissão das informações e a devida 

qualificação dos professores e tutores atuantes nos ambientes virtuais de aprendizagem. Os 

li'agmentos do discurso a seguir comprovam esta percepção: 

Nt7o serve o tutor reativo, o aluno destrói na m•aliação. O tutor proativo cria conteúdo 
e expande na sala de aula. Sendo proativo na sala de aula. trabalhando. construindo 
materiais, planeiando com outros tutores, otêrecendo o melhor conteúdo vossível com 
a abordagem virtual mais apropriada para contribuir na formacão das pessoas. (E 15) 

As seleções lexicais "Sendo proativo na sala de aula, trabalhando, construindo 

materiais, planejando com outros tutores, oferecendo o melhor conteúdo possível para 

contribuir na formação das pessoas" destaca a constante preocupação do tutor em auto avaliar 

seu desempenho ao exercer a modalidade, tanto na forma de oferecer o aprendizado quanto na 

motivação em transmitir conhecimento. 

Com a tecnologia que tenho vejo a melhor forma de trabalhar. Nunca repetir uma 
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disciplina, trabalho customizado, trazer algo d(f'erenle e inovador, consegui respaldo 
na IES, mesmo com ferramemas defasadas, sempre deu certo. O aluno está mudando 
muito, o grau de exigência do tutor está aumentando, nem pela ferramenta só de vídeo. 
hoje você precisa checar sempre suas metodologias pra ver se a sua interacüo com 
aluno e aquele tivo de turma. de momento. de aluno. tentando identificar rejeições, sem 
olhar v a!tmo, mas captar muito mais essas percepções que possam desenrolar em algo 
que m7o esteja sendo percebido, não só pelo lado pvsUivo mas pelo lado negativo, nem 
sempre se consegue captar todas as reações da turma. (E25) 

Os t·ecompensados através do feedback do aluno 

Quando o tutor considera o retorno do aluno, ele pode rever suas intervenções e 

abstrair conhecimentos que servirão para o aperfeiçoamento de sua prática pedagógica. Durante 

as entrevistas, diversos depoimentos dos tutores possibilitaram perceber que a posição dele 

como docente afetou positivamente no progresso de alguns de seus alunos, além de viabilizar 

o estabelecimento de vínculos afetivos, mesmo com o distanciamento que o ambiente online 

ocasiona. Nestes casos, o docente conseguiu refletir sobre as experiências adquiridas junto às 

suas turmas e pôde reconhecer algumas situações de aprendizado mútuo, conforme fragmentos 

dos discursos a seguir: 

No momento em que você consegue ter um Jeedback como temos, exemplo, formatura 
do cara, por conta desse curso foi promovido. ou está emvreendendo. auando sente que 
aquilo deu resultado esperado. Alunos que estão indo para fora, sendo promovidos, 
evoluindo." ''As vezes nlio consigo ver o resultado daquilo, o impacto daquilo, outcam 
daquilo. Por vezes vemos o output e não o outcam. O output é ver o aluno formado. O 
que esse diploma vai gerar na vida do aluno? Essefeedback é importante. Nâo sei como 
seria para mim se nào conseguisse ver o impacto desse produto. Outro ponto, deixa de 
fazer sentido quando se é muilo tolhido no que se pode fazer, não consegue ler 
autonomia naquilo. (E 13) 

Quando vejo que a pessoa está mais independente, mais autônoma, quando dou um 
click nele, quando cai uma ficha, quando converso com eles. Alguns cursos me dc7o esse 
feedback, aquele contato cara a cara m1o tem ... o feedback dos alunos é na avaliaçtlo 
formal da IES. Alguns alunos você vê aue fizeram questões pertinentes. alguns 
agradecem. então você vê aue fiz dikrenca na vida deles. (E29) 

O sentido do trabalho se manifesta no meu cotidiano através do Feedback em pesquisas 
dos alunos sobre o trabalho feito. (E 16) 

O aue me [az saber que estou no caminho certo é quando encontro aluno depois de 
mws e vem reconhecer. Agradecer. ter. alunos que se tornaram amigos meus. isso é 
positivo por(me não é uma relacão meramente transacional. é algo que vai além disso. 
o network de pessoas engajadas e que querem aprender aumentou signtflcativamente 
desde comecei a lecionar. (E 19) 

A alegria de cada final de curso ou de disciplina eu ter sempre mensagens de resultado. 
aprendizado do aluno ao final. Se o aluno diz que tudo o aue aprendeu. ele aplicou no 
trabalho isso já é o suficiente. (E 11) 

Um dos momentos que questiono a turma em cima do que é o planejamento estratégico 
da turma, meu momento de compreender o aluno, ver se ele sabe diferenciar os 
conceitos, falo para eles aue o meu maior pagamento é ver a evolucão deles ao longo 
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tempo. ser relevante na construcão desse conhecimento. nlio tem título maior do aue 
auando você consegue fazer esse acompanlwmeuta. Fui professor de um aluno que 
encontrei tres vezes no aeroporto, a gente se encontrava dentro da sala vip do A1HE)(, 
em 3 encontros recebi 3 cartões d{{erentes dele. Um de gerente de um banco, depois ele 
era superintendente do mesmo banco, aluno da graduaçüo,fez uma pós comigo. Depois 
ele me entregou um cartiio como vice-presidente da américa latina. Enxergar o 
crescimento do aluno na carreira realmente é gratiflcante. Entrevistou meu tlllw para 
um estágio na empresa dele. Nela tem precu. Feedback é o vrincipal. (E25) 

No decorrer dos módulos, aluno e tutor constituem um vínculo afetivo, estabelecido 

através de conhecimento e confiança. Na medida em que o tutor percebe as intenções e a 

dedicação do aluno, confia que esse realiza suas tarefas da melhor forma possível. Esse, por sua 

vez, contia que o tutor o compreende, já que deve conhecer seu esforço, sua metodologia de 

aprendizagem c seu contexto educacional. Assim, tutor e aluno levam em consideração um o 

aspecto do outro, tendo em vista à construção de conhecimento. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Foram realizadas 30 entrevistas, sendo 11 mulheres e 19 homens. 11 destes 

profissionais tiveram parte da sua formação dentro da Instituição e apenas 2 possuem vínculo 

empregatício com a IES. Quanto à titulação são 09 doutores, 16 mestres e 05 especialistas, 28 

também são professores presenciais, além de tutores, a idade média dos entrevistados é de 48,7 

anos, onde o mais novo tem 29 anos e o mais velho 66 anos. Os entrevistados estão fisicamente 

distribuídos entre os estados do Rio do Janeiro (12), São Paulo (10), Minas Gerais (2), Distrito 

Federal (2), Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina (1) e Pernambuco (1). O tempo médio de 

aulas ministradas para a Instituição foi de 9,06 anos, onde o que tem menos tempo, tem I ano 

e o que tem mais tempo, tem 15 anos de aulas. Foram apresentados os resultados encontrados 

nas entrevistas com os tutores que atuam na mesma Instituição, quanto ao significado do seu 

trabalho e sua importância em suas vidas, como se sente dentro da Instituição, o porquê da 

busca por essa profissão, o ônus c bônus e o sentido atribuído a ele. 

Não houve impacto considerável quanto ao gênero dos entrevistados, bem como não 

foram percebidas diferenças relevantes entre a respostas dos mesmos. Quanto à titulação, os 

tutores que possuem doutorado percebem melhor o reconhecimento da Instituição com base na 

meritocracia, fato possivelmente associado a um reconhecimento por parte da Instituição aos 

profissionais que estão investindo em suas carreiras e aprimorando seus currículos, fruto de seu 

processo interno de reestruturação. Associando o fàtor titulação à idade, os tutores mais velhos 

que não possuem título de Doutor, se sentem esquecidos e desvalorizados pela IES. Os tutores 

mais jovens, que têm especialização se sentem mais valorizados a exercerem suas atribuições, 

característica que também é atribuída ao menor tempo no mercado de trabalho. 

Se observarmos o fator "formação na IES", os 11 entrevistados que tiveram sua 

formação dentro da Instituição, independente do título, se sentem orgulhosos c carregam este 

vínculo afetivo, independente das condições empregatícias estabelecidas. 

Com um número muito baixo de tutores com vínculo empregatício no universo 

entrevistado, foi possível observar que, para os funcionários com vínculo, a identificação com 

a IES é mais declarada, porque eles acabam assumindo outras atividades além de serem tutores, 

seja como professores presenciais, professores autores ou até coordenadores, o que acaba 

tornando a modalidade em questão uma carreira secundária. Para os entrevistados que não têm 

vínculo, mas são egressos da IES, a identificação e o orgulho de fazerem parte de seu quadro 

de tutores é mais percebido. O descontentamento quanto à remuneração das atividades 

desempenhadas pelo tutor é unânime, tàto que se torna um detalhe para aqueles profissionais 
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que administram outras fontes de renda através de suas opções de carreira. Para estes, a tutoria 

é como um hobby, que eleva sua qualificação curricular, na medida em que o tutor tem a 

oportunidade de levar o nome da IES em suas experiências profissionais. 

Por outro lado, para os profissionais que têm a tutoria como sua única ocupação, as 

críticas são mais contundentes, visto que o volume de atividades é cada vez maior e a exigência 

por parte dos alunos aumenta, fatores estes desproporcionais aos valores aplicados em suas 

remunerações. Neste caso, há que se considerar também que a tutoria no Brasil ainda é muito 

mal remunerada. Um dos entrevistados que também é envolvido com atividades de coordenação 

dos cursos online chega a dar o depoimento de que os preços ora praticados na Instituição se 

encontram em linha com os de mercado, comprovando que a tutoria ainda é uma atividade que 

necessita de maior investimento e seriedade no âmbito brasileiro. 

Se compararmos as realidades do professor presencial e do tutor, diferentemente do 

que foi percebido na pesquisa de Barbosa (20 17), o vínculo empregatício é importante para que 

o tutor se identifique com a Instituição. Na pesquisa realizada pela autora, foi concluído que, 

para os professores convidados, apesar de não terem o vínculo formal com a Instituição, 

externamente, independente do vínculo, todos se sentem de forma igual professores dessa 

Instituição. 

Além da questão do vínculo empregatício, outro fator negativo à relação do tutor com 

a IES foi observado no discurso dos entrevistados que exercem suas atividades fora do eixo 

Rio-SP. Para estes, há uma sensação de isolamento, de esquecimento por parte da Instituição, 

quando não há uma comunicação adequada, próxima, quando eles não se sentem incluídos às 

atividades dos locais onde a Instituição tem seus polos mais importantes. Há uma 

descontinuidade em disponibilidade de turmas, o que gera um sentimento de insegurança para 

estes tutores alocados nessas regiões. 

Falta de reconhecimento, como toda empresa existem grupos por serem mais próximos, 
quem está em outras regiões acaba se sentindo um pouco fora do que acontece no eixo 
Rio e SP, nào é porque os tutores estào em regiões d[ferentes, CJUe eles não podem fazer 
mais parte do que está acontecendo. (E li) 

Com a recente reestruturação interna da IES, foi instituído o cargo de mentor e 

atribuído a alguns tutores que se destacaram em suas atividades. Para estes profissionais que 

coordenam um grupo de tutores, a valorização ao seu trabalho é mais percebida, visto que eles 

entendem que esta delegação de responsabilidade é uma forma de a Instituição dar reconhecer 

a dedicação do profissional através de seu mérito. 
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Após a análise dos dados sobre o sentido do trabalho para os tutores, sob a ótica das 

categorias de Morin (200 l ), serão apontados os principais achados, em contraponto com as 

conclusões encontradas na pesquisa de Barbosa (20 17) a respeito do sentido do trabalho para 

os professores. As categorias serão aqui dispostas conforme o número de citações encontradas 

nas entrevistas, em ordem crescente da quantidade de registros identificados. 

Quadro 5-O sentido do trabalho do Professor x O Sentido do trabalho do tutor 
Professor (Barbosa, 20 17) Tutor 

O trabalho que mantém ocupado 
O trabalho que garante segurança e autonomia 
O trabalho que é eficiente e leva a um resultado 
O trabalho intrinsicamente satisfatório 

O trabalho como fonte de relações humanas satisfatórias 
O trabalho moralmente aceitável 

Fonte: Dados da Pesquisa (20 18) 

O trabalho que é eficiente e leva a um resultado 
O trabalho como fonte de relações humanas satisfatórias 
O trabalho moralmente aceitável 
O trabalho que garante segurança e autonomia 
O trabalho que mantém ocupado 
O trabalho intrinsicamente satisfatório 

Na categoria menos citada, em que o trabalho deve ser realizado de forma eficiente e 

leva a um resultado, foi possível analisar que, com menos citações do que os professores (a 

segunda menos citada pelos entrevistados), alguns tutores entendem que seu trabalho "agrega 

valor". Para estes, a carreira docente, e aí não importa o tipo de modalidade a que se refere, seja 

presencial ou à distância, é responsável por transmitir o conhecimento, desenvolvendo pessoas. 

Desde a educação infantil, para a formação de cada indivíduo, o papel do docente é 

fundamental. O processo de trabalho, assim como seu fruto, ajuda o indivíduo a descobrir e 

formar sua identidade (MORTN, 2001). 

Um trabalho sem sentido é aquele que não agrega valor nem a mim e nem ao outro, é 
o trabalho pelo trabalho, que não tem foco no resultado, que desgasta, que não traz 
prazer. Que você não vê o que está construindo, se não está construindo algo para o 
ser humano, para o mundo. (El) 

De forma menos presente se comparado às opiniões dos professores, alguns tutores 

percebem em seu trabalho como sendo fonte de relações humanas satisfatórias. Essa interação 

é vista como positiva por esse grupo de entrevistados, que valoriza o fato das interações sociais, 

com seus pares, a Instituição e com os alunos. Esse grupo de tutores, assim como a maioria dos 

professores da pesquisa de Barbosa (20 17) se colocam em posição de parceria, exaltando as 

trocas, a atividade docente que é retroalimentada no dia a dia, dando a oportunidade de exercitar 

o aprendizado com o aluno. Assim como os professores, eles não são se enxergam como os 

detentores do conhecimento, mas como tàcilitadores, provocadores que interagem e estimulam 

o educando a querer aprender sempre mais. As satisfações das relações humanas podem ser 
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adquiridas na associação com outros no trabalho c durante as trocas com clientes, superiores e 

colaboradores (MORIN, 2011). 

Em terceiro lugar em número de citação dentre os tutores, o trabalho moralmente 

aceitável dá sentido à sua profissão. O tutor, assim como o professor, enxerga que contribui 

para a sociedade, influencia pessoas que influenciam suas organizações, auxiliando suas 

carreiras. Eles entendem que devem ajudar o aluno não apenas com o conhecimento que é 

transmitido no ambiente virtual ou através das reuniões online, mas também serem exemplos e 

auxiliar a educar seres humanos contribuindo com a sociedade de formal geral. O trabalho 

moralmente aceitável é aquele que deve ser feito de maneira socialmente responsável (MORIN, 

2001). 

Na quarta categoria, o Trabalho que garante a Segurança e a Autonomia se mostra 

como sendo preocupação relevante aos tutores, diferentemente dos achados de Barbosa (20 17) 

a respeito elos professores. Este fato se dá pela questão da empregabiliclaclc que há entre os 

professores, que são vinculado e têm seus direitos garantidos por lei, diferentemente elos tutores, 

onde, em uma amostra ele 30 entrevistados, apenas dois possuem vínculo empregatício. Outro 

fator mencionado pelos professores é pela profissão, que não requer limite de idade para ser 

exercida, fator que se associado às plataformas tecnológicas de um tutor, pode ser um fator 

negativo para a permanência ela carreira, dependendo da idade. 

Nas opiniões dos tutores, o salário que esse trabalho propicia permite-lhes subsistir, dá 

um sentimento ele segurança e possibilita ser autônomo e independente. Na verdade, para este 

grupo de entrevistados, está claro que o salário é associado principalmente aos elementos de 

segurança e de independência. 

Na quinta categoria, a segunda mais citada pelos tutores e a menos citada pelos 

professores, a tutoria é uma atividade gue os mantém ocupado, por ser necessária para a 

manutenção de sua rotina diária, estruturando o seu tempo: os dias, as semanas, os meses, os 

anos, a vida profissional, até os períodos de férias. É, dessa maneira, uma atividade que estrutura 

e permite organizar a vida diária e, por extensão, a história pessoal. Atribui-se a característica 

flexível que a carreira proporciona, onde o tutor não depende de hora ou local para atuar, 

conciliando facilmente com suas outras atividades. Então, pode-se concluir que a tutoria como 

segunda carreira, associada aos objetivos individuais do tutor, preenche de forma satisfatória 

os espaços, auxiliando na manutenção ela rotina profissional elos entrevistados. 

Por último, a categoria mais citada pelos tutores e menos expressiva pelos professores 

foi o trabalho intrinsicamente satisfatório, onde o prazer e o sentimento de realização podem 

ser obtidos na execução ele tarefas. A maioria elos tutores entende que a execução de 
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determinadas tarefas permite exercer seus talentos, resolver problemas, fazer novas 

experiências, aprender novas competências, resumindo, realizar-se, atualizar seu potencial e 

aumentar sua autonomia. Na pesquisa de Barbosa (20 17), todos os entrevistados são motivados 

pelo desafio intelectual que sua profissão exige que devam estar atualizados constantemente, 

afirmam que é uma profissão que eles não se cristalizam pois é um trabalho dinâmico. A 

execução das tarefas permite exercer seus talentos e suas competências (MORIN, 200 l ). 

Para a maioria dos entrevistados, como a tutoria não se configura como a primeira 

opção de carreira, a necessidade de que esse trabalho seja associado a sentimentos de realização 

é imprescindível. Como disse um dos entrevistados, "Ser tutor na IES é só para quem gosta" 

(E4), senão ela perde o sentido. Alguns deles chegaram a comparar a tutoria a uma cachaça, um 

vício, mas sempre de uma forma positiva c não pejorativa. 

Nessa pesquisa, além de analisar as transcrições de acordo com as categorias à priori 

de Morin (200 l) foram encontradas quatro categorias emergentes, onde foi possível comparar 

os sentimentos em relação ao trabalho desses grupos de profissionais dentro da mesma 

Instituição. 

Na primeira categoria emergente definida, "Tutor x Professor", as opiniões dos 

entrevistados se dividiram em três, quais sejam: "Tutor é coadjuvante", "Tutor é professor" e 

"Tutor é mais do que professor". Para os entrevistados que se identificam com a IES e se sentem 

valorizados por ela, eles entendem que o seu papel não difere em nada de um professor e por 

vezes é até maior, em contraste com os docentes que não têm o senso de pertencimento. Para 

estes, o tutor é um mero instrumento, sem autonomia ou validade perante a modalidade de 

ensino e por consequência, à Instituição de Ensino. 

Na segunda categoria emergente identificada, "A relação do tutor com a Instituição de 

Ensino", os relatos encontrados nos discursos dos tutores foram insumos para a definição dos 

seguintes perfis: "Os orgulhosos de serem parte do todo", "Os reconhecidos por meritocracia" 

e "A desvalorização do papel do docente". Para o primeiro subgrupo, foi observado que os 

egressos da própria Instituição se orgulham de carregar a sua bandeira, enquanto os que se 

sentem reconhecidos através do mérito envidam esforços no aprimoramento de suas 

qualificações, dado que eles têm a percepção de que este indicador é determinante para que a 

Instituição ofereça outras oportunidades na modalidade. Em volume mais expressivo, 

emergiram os tutores que não se sentem reconhecidos através de seus esforços quando não têm 

condições de vínculo empregatício ou quando não lhes são ofertadas disciplinas para 

lecionarem. Outro fator que contribui para este sentimento é a distância geográfica que os 
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tutores se encontram em relação aos polos de mmor atuação da Instituição, produzindo a 

percepção de que estes tutores são "esquecidos" pela IES. 

A terceira categoria emergente, "A tutoria como Oportunidade ou Necessidade", foi 

possível perceber subgrupos de profissionais com objetivos estratégicos diferentes. Para uns, a 

"Tutoria é uma ponte", outros enxergam "a grife como um argumento valoroso" e em uma 

proporção bem pequena, há aqueles que "vivem da tutoria". No primeiro subgrupo, foram 

identificados profissionais que atrelam a tutoria à oportunidade, visto que ela não é tida como 

única forma de carreira e remuneração. Para estes, a tutoria foi o "trampolim" para a docência 

e de uma forma geral, são profissionais que vieram de mercado e investiram seus esforços em 

aprimorar sua formação e assim, se prepararem para a docência, "abrindo o leque", pelo 

discurso dos próprios entrevistados. Há também aqueles que valorizam o status que a 

oportunidade de trabalhar para a IES proporciona. Para estes, a visibilidade através da marca 

proporciona destaque profissional e faz com que a manutenção dessa carreira seja meramente 

estratégica. Nesse sentido, é relevmite que a IES promova a ret1exão do papel deste tutor que 

se utiliza deste cenário estratégico, se este de fato oferece um serviço de qualidade e encarando 

com a seriedade que o cargo se propõe. Por último, de forma menor, porém não menos 

expressiva, houve relatos de tutores que não enxergam a tutoria como um complemento de 

renda e sim, como meio de subsistência, uma atividade que, ainda que mal remunerada, é 

ti.mdamental para que eles se mantenham. 

Por último, na quarta categoria emergente "A relação tutor-aluno como alicerce do 

aprendizado", quando são questionados como se sentem na interação com o aluno por meio do 

ambiente virtual, de uma forma geral, os tutores exercitam e valorizam as competências e 

habilidades relativas à suas formas e capacidades de resposta, bem como ressaltam a 

importância do treinamento oferecido para qualificação na modalidade. Como resultado de uma 

boa interação neste ambiente, grande parte dos entrevistados demonstrou que se sente 

recompensada através do feedback do aluno, concretizando uma efetiva construção de 

conhecimento. 

No decorrer das entrevistas, na fase das perguntas abertas, ao serem questionados sobre 

o lado bom da tutoria, a resposta quase unânime foi a flexibilidade que a modalidade oferece, 

através de uma dinâmica independente de tempo e espaço para ser exercida. A tutoria oferece 

aos profissionais a facilidade da mobilidade de agendas, ao permitir que sejam aceitos 

determinados compromissos e sejam preenchidas "brechas de agenda" que a educação 

presencial não conseguiria. Um dos entrevistados ressaltou esta percepção: 
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O lado bom é administrar o próprio tempo, criando seu próprio procedimento. Dá para 
fazer essa atividade com programaçav para isso. Profissionalmente o fato de exercer 
gestão de tempo, economia de tempo, eu consigo administrar meu tempo melhor, até a 
questão da mobilidade, no RJ eu digo até segurança, são fatores positivos que acho 
que é dos dois hulos, da mesma forma que atinge eles, atinge a nós como facilitador. 
(EI7) 

Acho muito prático o EAD, a questâo de m1o precisar se locomover, a com1micação 
assíncrona tem o lado bom. Faço no momento que posso fazer, respeitando o prazo, 
tenho que ser bem.fl·equente, de qualquerjeilo nâo lenho aquela ques/(io de ficar presa 
numa sala de aula durante 3 horas. (E23) 

Outra opinião muito percebida nos discursos é a constante troca de saberes que a 

tutoria proporciona ao docente. Para eles, esta modalidade é rica em compartilhamento de 

conhecimentos com as turmas, devido a diversidade de perfis e as mais variadas áreas de 

atuação dos alunos, que em sua grande parte já são mais maduros e com uma vasta bagagem 

profissional. E também, através das dúvidas que os alunos trazem, é uma oportunidade de o 

tutor preservar e melhorar a sua qualificação acadêmica, através de pesquisas sobre os temas 

abordados e as dúvidas expostas por eles. 

Para os tutores que também dão aulas presenciais, o benefício é mútuo e utilizado nas 

duas ti·entes. Eles transferem aprendizado das interações online para o ambiente presencial e 

vice-versa, como comprovado através do relato a seguir: 

... antes eu trazia o que aprendia no presencial pra aqui, hoje tenho levado muito mais 
daqui para presencial, porque com essa interação, o compartilhamento, eu consegui 
perceber que é tanto conhecimento que tenho no EAD com os alunos, pela diversidade 
que existe de temas e culturas que consigo levar um bloco de conhecimentos daqui para 
o presencial, de forma atualizada. O aluno entra traz uma novidade, é d{(erente de lá, 
que encontra uma vez por semana, de 15 em 15 dias ... isso tem permEaDo muito mais 
o presencial que o contrário. É uma constante troca. (E3) 

Além disso, o tutor relata como ponto positivo para o desempenho de seu trabalho a 

oportunidade de se preparar melhor para esclarecer uma dúvida do aluno, realidade mais difícil 

quando se dá aula presencial. Na tutoria, o docente tem tempo para pensar no que falar, 

pesquisar sobre determinado tema e atender melhor o aluno, programando a atividade de forma 

mais adequada. 
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6. IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

A investigação sobre o sentido do trabalho para tutores em Educação a Distância pode 

contribuir para a academia ao ampliar a discussão do sentido do trabalho possibilitando que 

futuros estudos e debates sobre o tema possam investigar se as categorias emergentes 

identificadas na presente pesquisa também surgem em outros contextos para tutores em outros 

tipos de instituição de ensino. 

Para a organização, a pesquisa proporcionará uma análise sobre o sentido do trabalho 

dos tutores com ou sem vínculo, e poderá promover a elaboração de uma política de avaliação 

de desempenhos, motivação c treinamento para este grupo de profissionais. 

E para os tutores, a pesquisa os auxiliará a refletir sobre o seu cotidiano, trabalho e 

qualidade de vida, permitindo que eles conheçam a si próprios, seus objetivos e reflitam a 

respeito de seus papeis na organização e sobre suas carreiras. 



85 

7. I' ARA CONCLUIR 

O objetivo dessa pesquisa foi investigar o sentido do trabalho para os tutores de uma 

IES. O objetivo geral foi atingido através dos três objetivos específicos. Por meio de uma 

pesquisa exploratória, foram realizadas 30 entrevistas com tutores de vários estados do Brasil 

da mesma instituição de ensino superior. 

A revisão teórica auxiliou no entendimento de como este objeto de investigação vem 

se modificando ao longo do tempo refletindo não apenas as perspectivas individuais de cada 

entrevistado, mas também os contornos sociais, econômicos, tecnológicos, ideológicos de cada 

época. Tais transformações levaram a indagações sobre a centralidade do trabalho e sobre o 

sentido atribuído ao trabalho. 

A atividade do tutor não se dá por meio de um encontro de sala de aula, como no caso 

do professor presencial. Por essa razão, o desafio se dá, quando ele exerce o papel de tàcilitador, 

de influenciador, fazendo com o aluno transpasse a barreira tecnológica e se sinta motivado ao 

interagir através dela. Essa característica demanda desse profissional uma dedicação intensa, 

associada a inovação e criatividade, na medida em que o ambiente virtual é retroalimentado. 

Ou seja, ao mesmo tempo que se ensina, orienta, contagia, também há uma necessidade de 

aprendizado a todo tempo, seja em uma pesquisa, na adaptação ao ambiente tecnológico, 

quando se busca uma linguagem adequada para minimizar essa distância Hsica, quando se busca 

uma estratégia de fazer com que aquele aluno se aproxime do ambiente e encare aquela 

atividade com maior seriedade. Essa percepção vai de encontro ao entendimento que eles têm 

sobre trabalho, pois a maioria o relaciona a dedicação e esforço mental. Ser tutor é contagiar, é 

facilitar, motivar, ser exemplo, educar, provocar e, acima de tudo, ajudar a desenvolver pessoas 

c contribuir para a sociedade. 

O trabalho do tutor possui todas as características de um trabalho que tem sentido para 

Morin (20 li), com características mais presentes do que outras. O trabalho do tutor é eficiente 

c leva a um resultado, que é analisado pelos entrevistados como um trabalho que agrega valor 

e atinge um resultado que é a formação das pessoas; é intrinsicamente satisfatório, pois desafia 

intelectualmente, é dinâmico e atemporal, realizado a qualquer momento do dia, através de 

trocas que resultam em aprendizado constante, favorecendo o desenvolvimento de suas 

competências, além de ser autônomo e responsável; é um trabalho moralmente aceitável, que 

desenvolve e influencia a sociedade, o que vai de encontro à missão da própria Instituição; é 

um trabalho que tem experiências humanas satisfatórias, com o estabelecimento de vínculos e 

o necessário envolvimento afetivo com alunos, pares e Instituição, é um trabalho gue garante 
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segurança, pois é um trabalho que pode ser desempenhado em qualquer época da vida, inclusive 

associada a outras carreiras, como sendo um complemento, independentemente da idade, se 

comparado a outras profissões e um trabalho que mantém ocupado pois é uma profissão 

ascendente, que nunca vai deixar de existir, ocupando a vida do tutor de forma positiva. 

Ao se comparar os diferentes níveis de formação e idades, os tutores que possuem 

doutorado percebem melhor o reconhecimento da Instituição com base na meritocracia. 

Associando o fator titulação à idade e tempo na IES, os tutores mais velhos e com mais tempo 

de casa se sentem esquecidos e desvalorizados pela IES, enquanto os mais jovens tendem a se 

sentir mais valorizados a exercerem suas atribuições, característica que também é atribuída ao 

menor tempo no mercado de trabalho e à identificação com a marca. 

Além da questão de pesquisa norteadora deste estudo foi possível identificar outros 

elementos com o comparativo dos professores que atuam no eixo Rio-SP e as demais regiões 

do Brasil. Para estes, há uma sensação de isolamento, de esquecimento por parte da Instituição, 

quando não há uma comunicação adequada, próxima, quando eles não se sentem incluídos às 

atividades dos locais onde a instituição tem seus polos mais importantes, o que gera um 

sentimento de insegurança para estes tutores alocados nessas regiões. 

Outro ponto observado foi a distinção de percepção quanto aos fatores identitários com 

a Instituição, de tutores que são egressos dela e outros que não tiveram a mesma atividade 

acadêmica. Este grupo de profissionais carrega orgulho em levar o nome da Instituição que os 

formou, enquanto aos demais profissionais, o senso de pertencimento não é tão percebido. 

A motivação para ingresso dos entrevistados na tutoria se deu, predominantemente, 

pelo desejo de se inserir no campo da docência, como uma forma de incrementar seu currículo, 

além da oportunidade de obter algum tipo de remuneração. Ainda que a renda tenha sido 

apontada como o incentivo para este ingresso, ela não se mostra atrativa a ponto de mantê-los 

atuando como tutores, visto que estes entendem que há uma grande desproporção entre a 

remuneração oferecida e as exigências da atividade c sua conscqucntc demanda de tempo. 

Ao realizar um contraponto com as conclusões do trabalho de Barbosa (20 17) do 

sentido do trabalho para o professor sob a ótica das categorias de Mor in (200 I), no universo 

dos tutores, há muito o que se refletir nesse sentido. Enquanto a rotina dos professores 

tradicionais vai de encontro ao que eles entendem como um trabalho que tem sentido, os 

resultados desta pesquisa mostram que, para os tutores, há um sentido positivo neste trabalho, 

dando a estes profissionais alguma satisfação, quando associada aos seus objetivos estratégicos 

pessoais. A estes, a modalidade à distância não se configura como a primeira opção de carreira 

e o fato de a legislação não equiparar o indivíduo que exerce o cargo de tutor em Educação a 
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Distância (EAD) a um professor, com seus direitos garantidos por lei, contribui com este 

sentimento. 

Como consequência, o lado negativo é a desvalorização que esta modalidade de ensino 

ainda sofre, fàzendo com que os tutores não se sintam reconhecidos, apesar de toda dedicação 

necessária ao desempenho das atividades. O tutor ainda é mal remunerado e interiorizado, se 

comparado aos professores presenciais e esse fato faz com que a tutoria não seja vista como 

única e nem primeira opção de carreira por eles. 

Embora esse sentimento de desvalorização esteja presente neste grupo de docentes, 

eles entendem que de fàto são professores e atribuem esta afirmação ao grau de envolvimento 

e responsabilidade que a função impõe e que o próprio aluno exige, realidade crescente nesta 

modalidade de ensino em questão. Não apenas o aluno, mas a IES também espera que o seu 

prestador de serviços tenha boa qualificação curricular e este fato foi sensível após sua 

reestruturação. Na seleção de tutores para o cargo, hoje a Instituição preza por privilegiar 

aqueles que têm maior titulação, em detrimento de especialistas. Como a flexibilidade da 

carreira permite que os interessados em nela ingressar tenham mais de uma opção, a tutoria é 

bem-vinda a profissionais com quaisquer graus de formação. Para os entrevistados com 

maturidade profissional e especialização em doutorado, este vínculo, mesmo que informal com 

a Instituição é diferencial em sua qualificação curricular, sendo principalmotivador da escolha 

dessa carreira. Para estes, trabalhar para a Instituição de Ensino Superior em questão é sinônimo 

de status e diferenciação no mercado de trabalho. 

Questões como a remuneração, que permeou as respostas de todos os entrevistados c 

a necessidade de se elaborar uma política de avaliação de desempenho desses tutores são temas 

que merecem uma reflexão pela Instituição, de modo que a qualidade do trabalho seja garantida 

e a mão de obra se mantenha qualificada. Por outro lado, os tutores podem pensar em seus 

objetivos estratégicos para alcançarem satisfação e retorno, não apenas financeiro ou material, 

pois muitos deles exercem esta fimção com vistas à experiência docente. 

Esta pesquisa não contemplou a vertente do trabalho de tutoria, mas este tema pode 

ser abordado em outro momento, para que se possa avaliar o quanto os tutores utilizam esta 

modalidade para aperfeiçoar sua experiência enquanto professores e/ou futuros professores. 

As conclusões do trabalho dialogam com as da pesquisa de Roberts e Zietsma (20 18) 

em que as autoras investigaram as fronteiras, papeis e o sentido do trabalho para profissionais 

que exercem funções terceirizadas para aplicativos on-demand, como Uber, Cabify e outros. 

Profissionais desse ramo também anseiam por um maior senso de pertencimento ainda que 

desempenhem um trabalho não convencional dentro dos padrões da sociedade tradicional. As 
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autoras advertem que, na medida em que se propagam serviços onde os laços com a organização 

são incipientes e os papeis pouco definidos, a percepção por parte dos trabalhadores a respeito 

do senso de pcrtcncimento se tornará cada vez menor. Em última instância levando também à 

percepção de que o sentido de trabalhos dessa natureza é puramente instrumental. 

Os achados desse trabalho não pretendem generalizar os tutores das instituições de 

ensmo privado e nem mesmo os da própria Instituição analisada em outro tempo. Cada 

organização funciona como um organismo particular, com suas características e especificidades 

e o tempo é determinante para avaliar o sentido do trabalho. 

Propõe-se como agenda que se pesquise as peculiaridades referentes ao sentido e 

significado do trabalho nos diferentes formatos de Educação a Distância, bem como nos 

diferentes papeis atribuídos aos tutores. Além disso, propõe-se investigar outros aspectos 

relacionados ao trabalho de tutoria, não só os elementos explorados neste estudo, como sentido 

c significado do trabalho. Outro estudo poderia comparar o sentido do trabalho para tutores que 

têm perfil acadêmico e os inseridos no mercado de trabalho, que não tenham este perfil docente. 

E para uma pesquisa mais ampla, analisar o sentido do trabalho para tutores de graduação em 

uma universidade brasileira e contrapor as opiniões dos mesmos profissionais de universidades 

de países do primeiro mundo, onde a tutoria é bem vista e tratada com o respeito e 

reconhecimento que esta profissão merece ter. 
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APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Entrevistado: __________________________ _ 

Entrevistadora: Yviana Wanderley Cidreira Neves 

Data:_/_/_ Local: _____________________ _ 

Rapport: 

"Prezado Sr. (Sr.•). , sou aluna do Mestrado Profissional Executivo em 
Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas e estou fazendo uma pesquisa acadêmica sobre 
o sentido do trabalho para tutores de Educação a Distância. Vou fazer algumas perguntas c 
desejo saber se posso gravar nossa conversa. (aguardar aceite) 

Também anotarei alguns aspectos principais. Ok? Podemos começar? 

Tópico I: Dados pessoais 

Nome: 

Idade: 

Estado civil: 

Formação completa: 

Tempo de aulas na !ES analisada: 

No tópico 2: Trabalho, sua importância e trajetória profissional. 

Pergunta 1: O que é trabalho para você? 

Pergunta 2: Qual a importância do trabalho na sua vida? 

Pergunta 3: Algum outro trabalho além de dar aulas? 

Pergunta 4: Conte um pouco da sua trajetória profissional. 

No tópico 3: Ser tutor e suas relações. 

Pergunta I: O que é ser tutor? 

Pergunta 2: O que fez com que buscasse essa carreira e como iniciou a carreira? 

Pergunta 3: Como se sente no ambiente virtual com os alunos? 

Pergunta 4: Qual o lado bom e o lado ruim desta profissão? 

Pergunta 5: Como você se vê dentro da Instituição? 

No tópico 4: O Sentido do Trabalho 



Pergunta I: Qual o sentido deste trabalho para você? 

Pergunta 2: Como estes "sentidos" de manifestam no seu cotidiano? 

Pergunta 3: O que é um trabalho sem sentido para você? 
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