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RESUMO  

A Educação a Distância (EAD) caracteriza
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Essa modalidade 
redimensionou o processo de ensino, criando nova realidade, impondo discussões e debates 
sobre o processo de construção de conhecimentos, o que implica em novos espaços de 
aprendizagem e métodos de ensino
competências docentes, é nesta perspectiva que emerge a transdisciplinaridade (TD) que
propõe a superar a fragmentação das disciplinas, unindo
em quaisquer modalidade e etapa educacional. 
com objetivo de refletir o papel de tutores na educação a distância apartir da 
transdisciplinaridade. Essa pesquisa constitui uma revisão bibliográfica, em que analisa 
discute informações já publicadas nas fontes livros, artigos publicados em periódico e revistas, 
documentos e decretos educacionais vigentes. A pesquisa mostrou que as principais funções 
atribuídas aos tutores são: ministrar vídeoaulas, elaboração de mat
ambientes virtuais de aprendizagem, elaboração e correções de avaliações, retorno às 
solicitações dos cursistas; colaborar com a coordenação do curso na avaliação do estudante; 
elaborar relatórios; apoiar operacionalmente o andame
acompanhar o aluno no gerenciamento de atividades. Tais funções se apresentam 
mecanizadas, sendo importante que sejam pautadas na perspectiva da TD para obtenção da 
melhoria da qualidade de ensino que tanto é discutido no
deve se mbusque um novo fazer pedagógico, em que suas metodologias contemplem ações 
que direcione e estimule o aprendiz a compreender a realidade em que vive; propondo 
atividades online com situações hipotéticas de acord
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A Educação a Distância (EAD) caracteriza-se como modalidade educacional na qual a 
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
esenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Essa modalidade 

redimensionou o processo de ensino, criando nova realidade, impondo discussões e debates 
sobre o processo de construção de conhecimentos, o que implica em novos espaços de 

rendizagem e métodos de ensino. Para tanto é importante o desenvolvimento de novas 
competências docentes, é nesta perspectiva que emerge a transdisciplinaridade (TD) que
propõe a superar a fragmentação das disciplinas, unindo-as e favorecendo a aprendizage
em quaisquer modalidade e etapa educacional. Diante dessa abordagem surge este estudo 
com objetivo de refletir o papel de tutores na educação a distância apartir da 
transdisciplinaridade. Essa pesquisa constitui uma revisão bibliográfica, em que analisa 
discute informações já publicadas nas fontes livros, artigos publicados em periódico e revistas, 
documentos e decretos educacionais vigentes. A pesquisa mostrou que as principais funções 
atribuídas aos tutores são: ministrar vídeoaulas, elaboração de material disponibilizado nos 
ambientes virtuais de aprendizagem, elaboração e correções de avaliações, retorno às 
solicitações dos cursistas; colaborar com a coordenação do curso na avaliação do estudante; 
elaborar relatórios; apoiar operacionalmente o andamento do curso; planejar, controlar, 
acompanhar o aluno no gerenciamento de atividades. Tais funções se apresentam 
mecanizadas, sendo importante que sejam pautadas na perspectiva da TD para obtenção da 
melhoria da qualidade de ensino que tanto é discutido no meio acadêmico. Para tanto o tutor 

se mbusque um novo fazer pedagógico, em que suas metodologias contemplem ações 
que direcione e estimule o aprendiz a compreender a realidade em que vive; propondo 
atividades online com situações hipotéticas de acordo com algum problema real, por exemplo, 
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se como modalidade educacional na qual a 
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
esenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Essa modalidade 

redimensionou o processo de ensino, criando nova realidade, impondo discussões e debates 
sobre o processo de construção de conhecimentos, o que implica em novos espaços de 

Para tanto é importante o desenvolvimento de novas 
competências docentes, é nesta perspectiva que emerge a transdisciplinaridade (TD) que 

as e favorecendo a aprendizagem 
Diante dessa abordagem surge este estudo 

com objetivo de refletir o papel de tutores na educação a distância apartir da 
transdisciplinaridade. Essa pesquisa constitui uma revisão bibliográfica, em que analisa e 
discute informações já publicadas nas fontes livros, artigos publicados em periódico e revistas, 
documentos e decretos educacionais vigentes. A pesquisa mostrou que as principais funções 

erial disponibilizado nos 
ambientes virtuais de aprendizagem, elaboração e correções de avaliações, retorno às 
solicitações dos cursistas; colaborar com a coordenação do curso na avaliação do estudante; 

nto do curso; planejar, controlar, 
acompanhar o aluno no gerenciamento de atividades. Tais funções se apresentam 
mecanizadas, sendo importante que sejam pautadas na perspectiva da TD para obtenção da 

meio acadêmico. Para tanto o tutor 
se mbusque um novo fazer pedagógico, em que suas metodologias contemplem ações 

que direcione e estimule o aprendiz a compreender a realidade em que vive; propondo 
o com algum problema real, por exemplo, 
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estudo de caso, proposta de debates pelos estudantes, fórum mediados por estudantes ou 
grupo deles na plataforma virtual. Propõe
pelo próprio aluno, numa proposta 
excluído, em que os questionário e avaliações que emgeral na EAD contemplam perguntas e 
respostas na maioria de múltiplas escolhas, mudem seu arranjo, e que não contemplem o 
certo e o errado, mas que sempre tenha um outro nível de realidade. 
instigar o conhecimento prévio do educando, para novo conhecimento e prática do que se 
aprendeu. Existindo sempre o princípio do
educação e que se torna ainda mais importante em cursos a distância. A reflexão permite 
concluir que é indispensável que haja formação continuada com esses profissionais seja no 
campo tecnológico, conhecimento
transdisciplinar. Sendo necessário rever a prática pedagógica dos tutores em EAD, para incluir 
a ação transdisciplinar. Salienta
proponha novas metodologias que atenda a TD na tutoria a distância, visto que essas 
discussões e debates implicam em impactos positivos no processo de ensino e aprendizagem.
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estudo de caso, proposta de debates pelos estudantes, fórum mediados por estudantes ou 
grupo deles na plataforma virtual. Propõe-se aqui a gamificação, inclusive partindo da criação 
pelo próprio aluno, numa proposta de sala de aula invertida. Incluir a lógica do terceiro 
excluído, em que os questionário e avaliações que emgeral na EAD contemplam perguntas e 
respostas na maioria de múltiplas escolhas, mudem seu arranjo, e que não contemplem o 

sempre tenha um outro nível de realidade. 
instigar o conhecimento prévio do educando, para novo conhecimento e prática do que se 
aprendeu. Existindo sempre o princípio do diálogo entre as partes, tão significativa na 
educação e que se torna ainda mais importante em cursos a distância. A reflexão permite 
concluir que é indispensável que haja formação continuada com esses profissionais seja no 
campo tecnológico, conhecimentos específicos, didáticos-metodológicos e sobre a docência 
transdisciplinar. Sendo necessário rever a prática pedagógica dos tutores em EAD, para incluir 
a ação transdisciplinar. Salienta-se aqui a importância de mais pesquisas nessa temática, que 

novas metodologias que atenda a TD na tutoria a distância, visto que essas 
discussões e debates implicam em impactos positivos no processo de ensino e aprendizagem.
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estudo de caso, proposta de debates pelos estudantes, fórum mediados por estudantes ou 
se aqui a gamificação, inclusive partindo da criação 

Incluir a lógica do terceiro 
excluído, em que os questionário e avaliações que emgeral na EAD contemplam perguntas e 
respostas na maioria de múltiplas escolhas, mudem seu arranjo, e que não contemplem o 

sempre tenha um outro nível de realidade. Partindo sempre do 
instigar o conhecimento prévio do educando, para novo conhecimento e prática do que se 

diálogo entre as partes, tão significativa na 
educação e que se torna ainda mais importante em cursos a distância. A reflexão permite 
concluir que é indispensável que haja formação continuada com esses profissionais seja no 

metodológicos e sobre a docência 
transdisciplinar. Sendo necessário rever a prática pedagógica dos tutores em EAD, para incluir 

se aqui a importância de mais pesquisas nessa temática, que 
novas metodologias que atenda a TD na tutoria a distância, visto que essas 

discussões e debates implicam em impactos positivos no processo de ensino e aprendizagem. 


