
  

 

PERCEPÇÕES DOS TUTORES A DISTÂNCIA SOBRE AS COMPETÊNCIAS 
COMPORTAMENTAIS NECESSÁRIAS AO PROCESSO DE ENGANJAMENTO 
DOS DISCENTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO EAD 

     
 

RESUMO 

 

O presente estudo buscou captar a percepção dos tutores a distância sobre as 

competências comportamentais necessárias ao processo de engajamento dos discentes do curso 

de graduação em Administração EAD em três instituições educacionais. Para atingir o objetivo 

proposto, foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo. Para análise e 

interpretação dos dados, foi utilizado a análise temática, sustentada por meio da abordagem de 

Flores (1994), que foi escolhido devido a flexibilidade oferecida ao processo de categorização. 

Os achados indicam que os entrevistados possuem uma percepção clara acerca do que pode 

favorecer e desfavorecer o engajamento dos alunos em três categorias: Conhecimentos e 

Competências, Engajamento, Desafios enfrentados pelo tutor EAD.  

 

1. INTRODUÇÃO 

O cenário educacional vem se alterando nos últimos anos dando espaço ao aumento de 

oferta de cursos na Modalidade EAD. De acordo com o Censo do Ensino Superior de 2021, em 

2020, 52% dos alunos matriculados em cursos superiores são alunos da modalidade EAD. Os 

dados são corroborados no Mapa do Ensino Superior (2020) do Secretaria de Modalidades 

Especializadas de Educação (Semesp) que retrata que “em relação às matrículas presenciais e 

EAD, o setor do ensino superior segue a tendência apontada nos últimos anos, com queda do 

número de estudantes nos cursos presenciais e aumento de estudantes na modalidade EAD”.  

Estas mudanças também trouxeram alterações nos últimos anos nos processos de ensino 

e no surgimento de vários profissionais, como Design Instrucionais, UX designer, professores 

conteúdistas e tutores online. Os tutores online são profissionais indispensáveis na oferta de 

cursos na modalidade EAD. Sua relevância é tão significativa que nos instrumentos de 

avaliação de reconhecimento de cursos e recredenciamento de instituições na modalidade EAD 

propostos pelo INEP, há indicadores específicos para avaliar a atuação da tutoria, demonstrando, 

dessa forma, a relevância da atuação desses profissionais nos cursos EAD. Especificamente no 

Instrumento de avaliação de curso de Graduação – Presencial e a distância, há dois indicadores 



  

 

de avaliação da Tutoria, o indicador 1.14 avalia as atividades da tutoria, e contempla para nota 

máxima os seguintes itens: “As atividades de tutoria previstas contemplam o atendimento às 

demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular, considerando a mediação 

pedagógica junto aos discentes, inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, 

de recursos e dos materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo 

formativo, com planejamento de avaliação periódica por estudantes e equipe pedagógica do 

curso, embasando ações corretivas e de aperfeiçoamento para o planejamento de atividades 

futuras.” (INEP 2017). Além da descrição da atuação da tutoria, o instrumento também prevê 

no indicador 1.15 que sejam avaliados conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às 

atividades de tutoria. Assim, para que um Curso tenha reconhecimento com nota máxima, 

deverá atender aos seguintes requisitos: “Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe 

de tutoria foram previstos adequadamente para que as atividades e ações estejam alinhadas 

ao PPC, às demandas comunicacionais e às tecnologias previstas para o curso, com 

planejamento de avaliações periódicas para identificar necessidade de capacitação dos tutores 

e apoio institucional para adoção de práticas criativas e inovadoras para a permanência e êxito 

dos discentes.” 

Além da importância da atuação da tutoria no tocante aos processos pedagógicos dos 

cursos EAD, os tutores também desempenham papel essencial no engajamento dos alunos. A 

evasão de alunos no Ensino Superior apresenta números que chamam a atenção, assim como os 

números de alunos que não concluem os cursos. Atuar de maneira assertiva, garantindo que 

tanto os processos de ensino-aprendizagem ocorram, mas também que os alunos sintam se 

motivados e participem do processo é tarefa árdua e requer profissionais preparados para 

atuação. Com isto, este trabalho tem como objetivo captar a percepção dos tutores a distância 

sobre as competências comportamentais necessárias ao processo de engajamento dos discentes 

do curso de graduação em Administração EAD em três instituições de Ensino Superior.  

 
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para atingir o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter 

descritivo (CRESWELL, 2007). A pesquisa qualitativa aborda a  

história da jornada da organização, sua história, representações, percepções e opiniões adotadas, 



  

 

sendo produto das interpretações que os seres humanos fazem a respeito de como vivem, 

constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam (MINAYO, 2008). 

Esse paradigma de pesquisa proporciona o cumprimento da missão e da tarefa proposta, 

sendo possível analisar e descrever os fatos observados, caracterizando-os e determinando-os 

por meio da sua população (sujeitos) ou fenômeno neles escondidos, realizada por coleta de 

dados, nos quais serão aplicados por meio de uma entrevista semiestruturada, onde os sujeitos 

da pesquisa responderão ao certame, interagindo com o pesquisador, perfazendo-se o conceito 

da coleta de dados com a interação sujeito-objetivo (GODOI, BANDEIRA-DE-MELO e 

SILVA, 2010). Também foi adotado a abordagem de entrevistas semiestruturadas. As 

entrevistas semiestruturadas, são adequadas para a verificação da opinião das pessoas a respeito 

de certo assunto proposto (INSTITUTO PHD, 2019). A coleta de dados ocorreu entre abril e 

junho de 2022. As entrevistas foram aplicadas em profissionais que atuam em cargo de tutores 

online em três instituições, o foco principal foi captar o entendimento dos tutores sobre as 

competências comportamentais necessárias ao processo de engajamento dos discentes do curso 

de graduação em Administração EAD.  

Ao todo foram entrevistados nove tutores. Por questões éticas os identificaremos como 

T1, T2, T3, e assim por diante. Os tutores compõem o quadro de colaboradores de três 

instituições de ensino superior, sendo duas privadas e uma comunitária. Das três IES 

pesquisadas, uma se encontram no estado de Minas Gerais, outra no estado de São Paulo e a 

outra no Paraná. Todas as entrevistas foram gravadas, com a autorização prévia do respondente 

e posteriormente transcritas. Também foram realizadas anotações complementares durante a 

entrevista. O roteiro de entrevista foi construído com base no estudo de Tenório et al (2021) 

que levantou a percepção de tutores sobre as competências comportamentais, com um grupo de 

dez tutores de cursos superiores a distância de instituições públicas e privadas do Estado do Rio 

de Janeiro. Entretanto, com a finalidade de atingir o objetivo dessa pesquisa, o roteiro foi 

adaptado para focar nas competências relacionadas ao processo de engajamento dos alunos. 

Também as perguntas foram ajustadas de forma a trazer profundida na condução das entrevistas. 

Antes de efetivar a pesquisa oficial foi realizado um pré-teste do roteiro de entrevistas 

em três tutores.  Após a aplicação, percebeu-se a necessidade de ajustes em perguntas. Com o 

novo roteiro validado foram aplicadas as 9 entrevistas, que deram suporte aos resultados 

apresentados a seguir. 



  

 

Para análise e interpretação dos dados, foi utilizado a análise temática. Este método de 

processamento de dados é de grande utilidade para as pesquisas qualitativas, visto que fornece 

condições e formas variadas para a análise qualitativa. Para King (2004), a análise temática não 

descreve um método único e claramente delineado; refere-se em vez de um grupo variado, mas 

relacionado de técnicas para organizar e analisar tematicamente dados textuais. A essência da 

análise de modelo é que o pesquisador produz uma lista de códigos ('modelo') representando 

temas identificados em seus dados textuais. Alguns desses modelos são geralmente definidos a 

priori, mas eles serão modificados e adicionados conforme o pesquisador lê e interpreta os 

textos. O modelo é organizado de uma forma que representa as relações entre temas, conforme 

definidos pelo pesquisador, mais comumente envolvendo uma estrutura hierárquica. Por outro 

lado, Flores (2009) entende que a análise temática tem uma perspectiva um pouco mais ampla, 

sem estar presa a tanta codificação conforme proposto por King (2004). Adotou-se nesse estudo 

o processo de categorização abordado por Flores (2009), de forma a trazer flexibilidade ao 

processo de categorização. 

 

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A realização das entrevistas teve como objetivo captar a percepção dos tutores a 

distância sobre as competências comportamentais necessárias ao processo de engajamento dos 

discentes do curso de graduação em Administração EAD. Para isso, a partir da realização das 

entrevistas foi possível descrever o perfil dos participantes. 

No Quadro 1, estão apresentadas as informações sobre os participantes da pesquisa no 

que se refere a área e nível de formação, gênero, idade e tempo de atuação como tutor.  

Quadro 1: Participantes das entrevistas 
Entrevistado Formação Especialização Mestrado Gênero Idade Tempo 

T1 Administração Sim Sim F 39 Mais de 2 anos 
T2 Administração Sim Sim F 51 Mais de 5 anos 
T3 Contabilidade Sim Sim M 27 Mais de 2 anos 
T4 Economia Sim Sim F 34 Mais de 1 ano 
T5 Contabilidade Sim Sim M 30 Mais de 2 anos 
T6 Administração Sim Sim F 28 Mais de 5 anos 
T7 Marketing Sim Sim M 29 Mais de 2 anos 
T8 Administração Sim Sim F 32 Mais de 3 anos 



  

 

T9 Recursos 
Humanos Sim Não F 36 Mais de 2 anos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Adotando o processo de categorização abordado por Flores (2009), os resultados 

permitiram realizar um processo de categorização que emergiu em três categorias: 1. 

Conhecimentos e Competências, 2. Engajamento, 3. Desafios enfrentados pelo tutor EAD.  

 

Figura 1: Categoria 

 
                            Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Nos tópicos a seguir são apresentados e discutidos cada uma das categorias.  

 

3.1 Conhecimentos e Competências 

Os participantes desta pesquisa possuem entre 27 e 51 anos, com experiência mínima 

de pelo menos 1 ano enquanto tutor em ensino superior em administração. Apesar de todos os 

tutores entrevistados serem professores da área da administração, os mesmos não tinham 

conhecimento específico para atuação em cursos à distância. A maioria deles buscou 

capacitação em EAD após já estarem atuando como tutores, conforme relato do T3 “O primeiro 

trabalho que eu tive de tutoria foi no Instituto Federal, e fui. Portanto, a primeira experiência 



  

 

de tutor foi no Instituto Federal. Foi necessário fazer um curso de tutoria em si. Então tivemos 

capacitação de tutoria somente depois de assumir o cargo”, o T8 “é como outro trabalho que 

você tem que aprender fazendo, os treinamentos e capacitações muitas vezes falam de coisas 

que não nos ajudam no dia a dia, o certo seria um tutor montar os treinamentos”, esta mesma 

percepção foi identificada na fala do T9 “quando eu entrei eles exigiam que os tutores fizessem 

uma formação sobre como ser tutor, até indicaram uns cursos, mas é tudo tão correndo, que 

eles já colocaram vários alunos pra gente cuidar e nunca mais cobram, já faz dois anos, o que 

aprendi foi na prática mesmo”.  

Também foi possível identificar participantes com formação aderentes ao curso de 

Administração, mas que não tiveram uma formação em EAD para atuação, como é o caso do 

entrevistado T5:  Possuo graduação em Ciências Contábeis pela UFV, mestrado em Ciências 

Contábeis pela UFMG e pós graduação em Controladoria pelo Mackenzie. Possuo experiência 

na área de docência e pesquisa. Não possuo curso relacionado a atuação como tutora. 

O entrevistado T3 trouxe uma diferença entre os papeis desempenhados pelo tutor e o 

professor e a necessidade de formação para atuação do tutor: “Os cursos que fiz para Tutor em 

EAD me fez saber diferenciar o que seria o professor tutor. O tutor hoje ele tem que ter o 

conhecimento do conteúdo só que o peso em cima dele diminuiu. Há vantagem e desvantagem 

para se tornar um tutor. Ele consegue demandar muito mais alunos consequentemente há uma 

possibilidade do ensino se dissipar de maneira mais fácil. Você tem mais gente aprendendo 

com menos demanda intelectual”. Este perfil de diferenciação também apareceu nas falas dos 

tutores T7 e T9. “aqui não tem diferença entre professor e tutor, porque somos contratados 

como professor/tutor, mas o que fazemos é tutoria, porque não temos a responsabilidade de 

fazermos o material, so temos que entender e ajudar os alunos a entender o conteúdo”, fala do 

T7, já o T9, disse “na verdade somos professores, porque nós que ensinamos os alunos, mesmo 

com eles nos chamando de tutores, eu entendo que eu sou professor, quando me perguntam eu 

me apresento como professor”.  

Com os resultados também foi possível captar a percepção dos tutores sobre os 

conhecimentos e habilidades que são necessários para atuação em cursos EAD. Nas falas foram 

identificadas competências de comunicação; habilidade de lidar com a tecnologia; organização; 

pró-atividade, flexibilidade; assiduidade.  



  

 

Em relação a Comunicação, segundo Sousa et al. (2021) se o tutor não for capaz de se 

comunicar de acordo com o nível de compreensão dos estudantes em relação ao tema discutido, 

a contribuição dele para o aprendizado será limitada. Portanto o ato de comunicar deve ser feito 

com muita habilidade para envolver os alunos no processo de ensino aprendizagem. Tal 

competência é percebida na fala do T8 “com os alunos estão longe e não temos como encontrar 

pessoalmente, temos que fazer eles entenderem o que estamos querendo dizer, e fazer isto por 

escrito as vezes é muito complicado, por isto a gente tem que ser bom para se comunicar”, o 

T9 “as vezes eu ainda tenho muita dificuldades de me comunicar com os alunos, tem vezes que 

eu passo alguma orientação e meu e-mail volta cheio de dúvida, eu me sinto como se não tivesse 

explicado direito, então a comunicação é muito importante, porque tem aluno que responde 

irritado”. Também apareceu nos resultados a importância dos recursos tecnológicos - T2 “As 

ferramentas tecnológicas têm que ser usadas como suporte na comunicação do tutor no ensino 

à distância. Nós temos que usar ela como algo benefício no processo de ensino aprendizagem 

e formação do aluno”. 

 Já o T7 falou sobre o fato de que quando melhoraram o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem a comunicação com os alunos melhorou muito “antes usamos muito o e-mail 

individual da nossa caixa de mensagem, era muito difícil controlar, agora no AVA eu consigo 

buscar o histórico de forma fácil, assim o aluno percebe que eu sei sobre o que estamos 

conversando, isto mostra que somos organizados e o alunos fica satisfeito”. Ainda sobre 

comunicação - T6 explica “Olha, como exerço meu papel totalmente de forma remota, percebo 

que preciso de uma comunicação cada vez mais por escrita do que falada. Troco e-mail e 

mensagens com os alunos, então preciso ter a habilidade de escrever. Escrever de forma clara 

e concisa. Entretanto a comunicação por vídeo ainda não aconteceu”.  

Nessa mesma linha, T2 reforça que ferramentas tecnológicas facilitam a comunicação 

com os alunos e os canais devem estar abertos a todos instantes: “contato com os alunos usando 

ferramentas da instituição e também ferramentas como e-mail, como WhatsApp, tudo o que 

podem facilitar é também tranquilo”. Aqui foi encontrado duas falas que destoaram da 

afirmativa do T2, na fala do T7 “nós tínhamos muitos canais de comunicação e o aluno ficava 

meio perdido, agora que o AVA permite uma comunicação mais organizada, melhorou muito 

e os alunos percebem esta melhoria”. Fala do T9 – “quando usamos whastapp e e-mail ficava 

muito bagunçado o aluno ficava repetindo as informações, agora é tudo pelo AVA, bem 



  

 

melhor”. Conclui-se, que o canal de comunicação deve ser uma prioridade, observando sua 

organização, os aspectos de agilidade e controle tecnológico. Em cursos à distância a 

comunicação clara e objetiva é crucial para o entendimento e alinhamento entre os atores 

envolvidos. 

Em relação a habilidade de utilização de Tecnologia, o entrevistado T4 adiciona a 

importância das ferramentas tecnológicas no desempenho de sua rotina de trabalho: “Eu 

percebo que as ferramentas tecnológicas me auxiliam no meu trabalho. Com as ferramentas 

disponibilizadas, por exemplo no AVA, consigo emitir relatórios e acompanhar o desempenho 

dos alunos. Além disso, consigo me comunicar por meio da própria plataforma com os alunos, 

seja por meio do fórum, ou até mesmo com disparo de e-mails”. Em linha, o entrevistado T6 

acrescenta que: “É imprescindível que o tutor domine as ferramentas, para que os alunos e 

professores possam ter a melhor experiência durante o curso”.  
Os entrevistados T7, T8 e T9, também abordaram a temática.  T7, - “não tem como ser 

um bom tutor sem saber usar a tecnologia”.  T8 – “eu já trabalhei em outra instituição que 

usava o Moodle, quando eu aprendi a usar eu mudei de emprego e aqui utiliza o Canva, nos 

dois eu tive que aprender rápido, é muito importante o tutor ter prática em usar as 

tecnologias”.  T9 – “aqui tem até um treinamento que chama de alfabetização digital, que é 

para aprender a usar as tecnologias e aprender os termos”. Considerando que a modalidade 

EAD contempla alunos que ficam geograficamente distantes na sede da IES a utilização de 

Tecnologias de Informação e Comunicação é imprescindível para um projeto de sucesso. 

As ferramentas tecnológicas possibilitam interações em cursos na modalidade a 

distância. O entrevistado T4 explica como ocorrem as interações na instituição em que atua: 

“Utilizamos no EAD a plataforma Blackboard, que é o AVA. Lá acontecem todas as interações 

entre alunos e professores. Os alunos tem acesso ao book, que é um material escrito pelo 

professor. E também tem aulas-chat que acontecem uma vez por semana em cada disciplina. 

Os alunos podem interagir com os professores também por meio do fórum, que é respondido 

em até 48 horas.” É possível perceber pela fala do entrevistado que diferentes estratégias de 

aprendizagem e comunicação facilitam a interação e participação dos alunos EAD. 

Outro ponto destacado pelos entrevistados como necessário no campo do conhecimento 

de competências para um bom desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em 

EAD é a organização. O tutor T1 ressalta em sua fala a necessidade e o processo da organização 



  

 

para o desenvolvimento da disciplina junto aos alunos: “com relação à disciplina ela existe um 

cronograma de atividades um plano de trabalho que tem que ser executado ao longo do 

semestre onde é feito a aplicação do conteúdo e um momento de colher os resultados dos 

trabalhos e projetos realizados pelos alunos. E tem toda a cronológica ao longo do semestre 

onde eu tenho que cumprir, com muita organização e assiduidade para o aluno em cada etapa 

da disciplina”. T6 – “na instituição anterior que eu trabalhava não tinha uma área específica 

que cuidava do EAD, aqui tem o NEAD é o setor que prepara os materiais, disponibiliza os 

materiais e quando a gente precisa de alguma orientação eles dão, o melhor é que no AVA eu 

consigo ver todos os alunos que estão participando”, T7 – “somos cobrados para acompanhar 

se os alunos estão participando das aulas e realizando os trabalhos, o ambiente tem relatório 

para mostrar, isto ajuda muito porque temos como fazer contato com os alunos que não estão 

participando, e também temos como ajudar os que estão com problemas”. 

O entrevistado T4 também comenta sobre a importância da organização e disciplina na 

sua rotina de trabalho e explica faz para acompanhar os alunos: Uma das minhas atividades é 

acompanhar a frequência e desempenho dos alunos nas disciplinas que estou designado. Eu 

envio e-mail com lembretes de atividades e acompanho as notas dos alunos e a frequência de 

acesso ao curso. Para os alunos que ficam sem acesso ao AVA eu envio e-mail dizendo que 

estou disponível para ajudar no que for preciso. Isso mostra que atividades de 

acompanhamento dos alunos são necessárias para motivar a participação e acesso aos cursos. 

 A organização é necessária para que o aluno tenha maior possibilidade de 

desenvolvimento da aprendizagem. O entrevistado T1 relata a organização como uma 

necessidade para os alunos concluir todas as atividades previstas: “Sim tem o cronograma de 

trabalho. Então existe um planejamento e um tempo para cumprir com data marcada para as 

entregas e correção das atividades, e assim sucessivamente a cada etapa de cada tópico. Então 

existe um tempo para o aluno executar, o tempo para agendar a reunião, para fazer a correção 

e dar um retorno do estado evolutivo para o aluno e no final do semestre o tempo para concluir 

o todo conteúdo e entrega das atividades”. A organização está diretamente relacionada ao 

cumprimento das atividades dos alunos.  

Sobre a organização, o entrevistado T5 complementa que: “Eu considero que 

características importantes para a minha atuação é organização e empatia. Organização, 

porque preciso acompanhar o calendário letivo com todas as atividades e empatia, pois preciso 



  

 

ajudar os alunos a acompanharem o curso e não desistirem”. Na fala do participante T5 vale 

ressaltar a importância da empatia para atuação da tutoria, uma vez que proporciona segurança 

e confiança dos alunos. 

A organização, portanto, passa por planejamento e organização das datas acordadas com 

os alunos para que possam cumprir com todas as tarefas, acompanhamento da participação dos 

mesmos durante o curso por meio de relatórios, acompanhamento do rendimento dos alunos e 

uso de tecnologia para facilitar esta organização.  

 Os entrevistados T2, T8 e T9 chamas a atenção também para a proatividade do tutor, 

sendo importante para o relacionamento entre tutor e alunos. Segundo T2 “É interessante o 

tutor buscar várias ferramentas, não só um, mas vários para ter um contato entre tutor e aluno. 

Os fóruns de discussão também são muito importantes para que se tenha um maior 

relacionamento entre tutor e aluno.”. T8 – “os alunos não são proativos, eles não sabem como 

estudar no EAD, então quem tem que ser proativo é o tutor”. T9 – “acho que o que mais faz os 

alunos a se engajarem é ter um tutor proativo, que incentiva os alunos, que ajuda a não 

esquecer as atividades que precisa entregar, e que orienta para entender o que precisa ser feito 

nas atividades e provas”. Tal afirmação é corroborada pelo entrevistado T3 que entende que a 

proatividade é necessário para engajar os alunos: “A tecnologia sempre está inovando, ou seja, 

quanto mais ferramentas buscarmos para contato com o tutor entre os alunos melhor. Sempre 

que sai uma atualização de tecnologia nova, algo que o tutor vem acrescer aos alunos. Eu acho 

importante porque eu acho tem de buscar conteúdo extra para aquela matéria”. Pode-se então 

inferir que proatividade na busca de conteúdos complementares pode gerar engajamento dos 

alunos.  

 A flexibilidade também foi destacada pelos entrevistados. Segundo T1 o tutor deve: 

“Ser mais flexível com relação à metodologia da disciplina e saber entender as necessidades, 

porque como é uma disciplina no qual devemos se fazer presente, ainda que virtualmente. 

Numa tutoria, então devemos saber desenvolver um roteiro para conseguir atingir o objetivo”. 

Já o T9 disse – “como os trabalhos têm prazos fixos, é um pouco difícil termos flexibilidade, 

mas mesmo assim eu procuro se aberto a conversar com os alunos para ajuda-los”. Para os 

entrevistados a flexibilidade é um diferencial e deve ser levada em conta em cursos EAD, visto 

que, por mais que o roteiro e o cronograma da disciplina deva ser levada em consideração, 

modificações podem ser necessários conforme perfil da turma. 



  

 

A assiduidade também teve muita importância para os tutores, indo além da questão de 

tempo e horário. Para T3: “assiduidade é o tempo do tutor deve estar no dia e o horário. Então 

a partir daí você tem que estar disponível porque é aquela pessoa que faz uma educação à 

distância, ela se organiza para estar lá naquele horário e isso é tentar o organizado porque 

você tem que estar com o conteúdo para a pessoa não entrar e não vão ter o que fazer. A 

assiduidade vai também na perspectiva de ter disponibilidade de materiais e não 

necessariamente pontualidade seria isso”. Para o entrevistado T2, a assiduidade difere um 

pouco da perspectiva do ensino presencial, sendo que: “quanto à assiduidade só fazer uns 

parênteses a ela. Ela difere um pouco da presencial. Exemplo se um aluno faz uma pergunta 

em algum fórum, e você demora a responder, então é basicamente essa demora faz com que 

você não deu importância para o aluno. Então passa a imagem ruim do tutor para o aluno. 

Perdeu o efeito”. T8 – “o difícil do EAD é que a gente se preocupa muito em dar resposta 

rápida e os alunos mandam mensagem a qualquer momento, então a gente tem que se policiar 

para não todo tempo online, isto é muito cansativo, são muitos alunos”. T7 – “como o tem 

relatório de tudo, temos que garantir que os alunos sejam atendidos dentro do prazo, eu nem 

me procuro com os relatórios, me preocupo mesmo é em me fazer presente, porque assim o 

aluno confia no meu trabalho e se desenvolve melhor”.  A assiduidade neste contexto difere no 

que diz respeito a frequência ou presença, visto que isso é dispensável no modelo EAD. O que 

se preza nesta perspectiva é de disponibilidade de atenção, de ser fazer presenta em um 

ambiente a distância, onde os alunos não passem a sentir-se só.    

 

3.2 Engajamento 

Com base nas entrevistas realizadas foi possível captar a percepção dos tutores sobre o 

engajamento dos alunos em cursos EAD e o papel do tutor para promovê-lo. Aliado às 

competências descritas acima, espera-se então que o aluno esteja engajado, de maneira a se 

manter no curso, realizar todas as tarefas e ter um desenvolvimento cognitivo durante a 

graduação EAD. Para Barkley, o engajamento acadêmico é um processo composto por dois elementos-

chave assim definidos: a) a quantidade de tempo e esforço que os estudantes colocam em seus estudos 

e em outras atividades e que levam a experiências e resultados que constituem seu sucesso; b) as formas 

através das quais a instituição de ensino aloca recursos e organiza oportunidades de aprendizagem e 

serviço para induzir os alunos a participar e se beneficiar de tais atividades (BARKLEY 2010, p. 23). 



  

 

Partindo da linha de Barkley 2010, de uma perspectiva de esforço do estudante, o 

entrevistado T3 o engajamento exige dos alunos: “...saber mais, a pesquisar, a ler. Porque nem 

sempre vai ter a presença da professora para explicar em miúdos. Então eu acredito que isso 

faz com que o aluno tenha um pouco mais de proatividade e iniciativa para entender, e se fazer 

errado trazer para corrigir. O entrevistado T2 complementa que: “devemos orientar ele e dar 

os passos, os caminhos das pedras, conseguir mostrar direcionar o aluno naquela perspectiva”. 

T8 – “o maior problema para engajar é porque estamos a distância”, T7 – “eu e esforço muito 

para engajar os alunos, tento responder com agilidade, respondo de maneira cordial e acho 

que o principal é que eu tento entender se ele esta conseguindo aprender o conteúdo”, resposta 

esta que também apareceu em outros entrevistados. Portanto, para promover o engajamento os 

tutores entendem que é necessário se fazer presente, adotando postura proativa, e com 

assertividade. Eles também sinalizam a importância de entender o grau de desenvolvimento dos 

alunos.   

 Os entrevistados também salientam o papel da Instituição em garantir tecnologias e 

metodologias que propiciem o engajamento.  O entrevistado T3, corrobora nessa linha 

destacando o papel da IES e dos tutores e professores: “No ensino EAD você tem que buscar o 

máximo seja tutor ou professor. O relacionamento mais próximo e construir vínculo com o 

aluno deve ser explorado. Deixar à vontade permite um distanciamento entre tutor e aluno. 

Então o que faz essa aproximação são as ferramentas usadas durante o curso”. O entrevistado 

T3 complementa que “Tanto o moodle como os fóruns de discussão e trabalhos em grupos é 

bom atrelar notas à pontuação para que obrigue um pouquinho o aluno a participar e ter maior 

interação com o professor com o tutor”. Mesmo compreendendo a relevância da incorporação 

das tecnologias os entrevistados destacaram que o papel do tutor é mais relevante em relação 

as tecnologias - T7 – “tecnologia favorece muito a interação, mas acredito que o que fazemos 

é o mais importante, porque só a tecnologia não resolve nada sozinha”. T9- “fazer o trabalho 

sem tecnologia adequada é muito difícil, porque trabalhamos com muitos alunos, então é 

preciso conciliar os dois: um bom AVA e um bom tutor”. Portanto, tanto as ferramentas 

tecnológicas como fóruns e chats, proporcionarão um maior envolvimento do aluno para com 

seu curso, como o engajamento do tutor no uso destas tecnologias.  

O entrevistado T1 traz a luz o papel das ferramentas tecnológicas como fator de 

engajamento através do acompanhamento de frequência e desempenho: “Eu acho que a 



  

 

disciplina do curso, visto que o aluno não é obrigado a entrar nas reuniões marcadas, você 

tem que tentar outros meios para a participação. Às vezes um fórum avaliativo, você tentar 

alinhar participação e notas”. Já o T2 destaca que no processo de ensino aprendizagem em 

EAD, o feedback se torna importante para engajar o aluno: “Geralmente quando surge dúvidas 

é importante que ela seja sanada, isso motiva o aluno no curso”. O T7 – “dar feedback não é 

uma tarefa simples, aqui nós até pedimos um treinamento sobre como dar um feedback melhor, 

isto é importante porque ajuda a motivar os alunos”. T9 – “acredito que o que mais motiva os 

alunos é um feedback positivo, eles ficam animados, e acabam se motivando no curso, outra 

coisa é estar disposto a ouvi-los tem momento que a gente até acha que é psicólogo eles 

compartilham até coisas pessoais”. A habilidade de saber ouvir deve ser destacada, segundo 

entrevistado T1 como forma de engajar os alunos: “No momento em que ele está disponível 

então no geral a comunicação ela é muito eficaz. Além das reuniões virtuais com os bate papos 

e até a integração entre aluno, que ocorre de maneira quinzenal. Portanto, nesse modelo EAD 

a ouvir os alunos é positivo”. Aqui nos deparamos com percepções que validam a importância 

do saber ouvir, de se fazer presente e também da habilidade de dar feedbacks assertivos que 

contribuíam para a evolução dos alunos.  

Por fim, o entrevistado T3 traz os benefícios e resultados de manter os alunos motivados 

e engajados por meio de suas próprias realizações: “O EAD, se bem trabalhado é uma 

ferramenta que propicia a aprendizagem do aluno. Tenho uma aluna que desenvolveu seu TCC, 

submetemos o artigo dela para SEMEAD e foi aprovado. Com certeza, tanto a orientação como 

o esforço dos alunos demonstram que a qualidade está sendo priorizada”. T9 – tenho caso de 

vários alunos que quando incentivamos a participar de eventos eles ficam muito motivados, se 

articulam e entregam trabalhos muitos legais, eles gostam se de envolver, não é a maioria” 

 Os entrevistados também entendem que engajar os alunos é ponto de muita importância 

no EAD. O entrevistado T4 “Entendo que o tutor realizar um papel estratégico para o 

desenvolvimento e acompanhamento do aluno durante o curso EAD. Aqui na Faculdade, 

diferentemente da outra instituição que atuo, exerço um papel de tutor mais próximo dos alunos, 

incentivando a frequência e interação durante o curso. Por exemplo, na outra instituição que 

atuo não faço esse acompanhamento próximo, devido ao meu escopo de trabalho”. T6 

“...consigo notar que quando o tutor atua de forma mais interativa com os alunos isso provoca 

uma participação e motivação durante o curso. Para minha atuação, são necessárias algumas 



  

 

competências técnicas, mas vejo que na tutoria exercemos um papel quase de mãe e psicóloga 

dos alunos”. T7 “...o segredo do sucesso para o aluno ir bem é sua motivação para fazer o 

curso, e nós tutores temos que ficar atentos para incentivar esta motivação, senão eles desistem 

muito fácil”. 

O entrevistado T4 enfatiza a importância do tutor para o engajamento dos alunos em 

cursos de graduação à distância: “O tutor é fundamental para que o aluno se sinta amplamente 

atendido. É papel do tutor acompanhar, de perto, as necessidades dos alunos, tornando a 

jornada EAD mais humana, garantindo que o aluno se sinta acolhido e que tem suporte no que 

precisar.” Com esse trecho percebe-se que o tutor desempenha papel central para desenvolver 

motivação nos alunos e oferecer uma formação humanizada em cursos EAD. 

 O tema desistir e evasão também apareceu em vários depoimentos. O entrevistado T5 

em seu depoimento demonstra a importância do tutor para mitigar a evasão em cursos a 

distância: “Com certeza o papel do tutor é muito importante em um curso EAD. O tutor é o elo 

de ligação dos alunos com os docentes e conteúdo. É muito bom quando recebo mensagens ao 

final do semestre com os agradecimentos dos alunos dizendo que eu fui muito importante para 

que eles não desistissem da disciplina durante o semestre”. T8 “...a desistência é o ponto mais 

crítico, porque os alunos desistem muito do curso, então ficamos atento ao índice de 

participação, e do rendimento, mas não é fácil”. T9 “...tem até um BI que mostra os indicadores 

de evasão e avalia três coisas, participação, rendimento e inadimplência, na tutoria os tutores 

ficam responsáveis pela participação e rendimento”. Sobre a retenção de alunos no curso de 

graduação o entrevistado T4 destaca que: “É muito perceptível o impacto da tutoria para 

envolvimento dos alunos no curso e também como forma de evitar que os alunos desistam do 

curso. Mesmo que eu não seja o responsável pela disciplina, mas ajude o professor com o 

fórum e correção das atividades, percebo que contribuo para a aprendizagem e envolvimento 

dos alunos nas disciplinas nas quais estou designado”. A evasão é um dos principais problemas 

enfrentados pelas instituições de ensino em cursos EAD, sendo que o tutor desempenha uma 

função estratégica para a retenção de discentes. 

 

3.3 Desafios enfrentados pelo tutor EAD 

Um dos desafios enfrentados pelos tutores em EAD é a interação. Segundo o 

entrevistado T1 “o aluno tem muita dificuldade, se acostumou com a presença maior do 



  

 

professor. E é com essa disciplina EAD é um pouco mais distante então existe uma interação, 

apenas nas reuniões agendadas”. T8 “os alunos dos primeiros semestres têm mais dificuldade 

para se adaptar, eles precisam aprender a estudar no formato EAD, então precisamos dar 

bastante atenção para eles, ensinando e motivando”.  A falta da interação pode gerar 

desmotivação e o tutor tem que contar com a proximidade e interação para mudar o cenário, 

conforme relato do entrevistado T3: “Já deparei com turmas que simplesmente não estavam 

nem aí com a disciplina, então tinha que ter um outro tipo de pegada para poder concluir o 

conteúdo, tive que me fazer mais presente e de certa forma ficar mais próximo da turma e 

aumentar os números de visitas das aulas de tutoria”. Por fim o entrevistado T2 teve que usar 

outra estratégia, mas que promoveria a interação com alunos e envolve-los com a disciplina: 

“Eu tive uma ação específica que foi fazer um mutirão de orientação, através de reuniões on-

line e individualizada, que era algo que não estava no cronograma. Fiz uma estruturação e 

passei de forma mais didática um roteiro de como deveria ser feito e com algumas ilustrações 

bem dinâmicas de perguntas e respostas para o aluno poder entender melhor aquela questão 

da disciplina”. Já o T7 – eu marco várias reuniões de orientações, e vejo que eles gostam, 

sempre tem muitas perguntas, esta interação é muito boa”.  

 Outro desafio levantado nas entrevistas foi quanto ao volume de alunos a serem 

atendidos impede um atendimento mais personalizado. Conforme o entrevistado T2: 

Entrevistado 2: Comparando o presencial com EAD a característica de um e de outro no 

presencial é que o acompanhamento é individualizado mais de perto do aluno enquanto. É essa 

característica no EAD não é bem assim individualizado pelo volume de alunos existentes, 

entendeu”. T8 “a maior dificuldade é porque temos muitos alunos, não dá para olhar com mais 

cuidado o rendimento deles, e muitas vezes a resposta fica meio padrão, senão não dá tempo”. 

O engajamento está diretamente ligado ao fato de dar um bom atendimento, de haver 

humanização e de ocorrer o engajamento, quando o volume de alunos é exacerbado, este 

trabalho de humanização fica comprometido e consequentemente o engajamento também.  

 A humanização é um processo que deve ser considerado pelo tutor no EAD. Isso pode 

ser um desafio, e ao mesmo tempo uma motivação, conforme relato de experiência do 

entrevistado T3: “Uma vez tinha uns alunos do meio rural.  Portanto, tive que utilizar exemplo 

da realidade deles. Então assim, primeiro você tem que aprender a cultura deles, ou seja, 

entender o que é a rotina, o dia a dia lá. Para você conseguir ser tutor você não pode estar 



  

 

fazendo algo totalmente fora do contexto local dos alunos”. Nessa linha Schmidt et al. ratifica 

que um tutor pode será considerado efetivo apenas interesse autêntico pela vida e pelo 

aprendizado de seus estudantes. Ou seja, se o tutor conseguir entender o perfil da turma e ter 

empatia, consegue equilibrar e motivar os alunos em seu trabalho. Entretanto, a diversidade dos 

alunos e de localização geográfica poderá trazer dificuldade em definir um perfil mais forte da 

turma e, portanto, dificultar este atendimento mais próximo da sua realidade. 

Entretanto, quanto ao trabalho de alunos em EAD, um desafio é o acesso à tecnologia, 

como computadores, internet e habilidade de manusear aplicativos específicos, como o 

ambiente virtual de aprendizagem – AVA. O entrevistado T3, ao relatar sua experiência com 

alunos em EAD de regiões rurais, relata que os alunos tem dificuldade em acesso e manuseio: 

“Como eu citei o trabalho com grupos de alunos principalmente da área rural, e a gente 

percebe aqui que os alunos estão bem motivados quer aprender. O grande desafio que eu já 

tive foi relacionado a utilização de das ferramentas, é novo para eles. Ainda tem o acesso à 

internet. Normalmente eles se reúnem em uma única casa para conseguir ver as aulas e fazer 

as atividades”. T8 “há muitos alunos que moram em regiões que não são favorecidas, e eles 

também não possuem recursos, assim eu tento ajudar como posso nas orientações, mas é difícil 

resolver o problema de acesso a tecnologia”.  

 Outra dificuldade apresentada pelos tutores é o processo de trabalho. Por mais que exista 

um cronograma de aulas e tutoria, os entrevistados relatam que os alunos querem atendimento 

rápido quanto às dúvidas geradas em determinados conteúdos. Segundo o entrevistado T3, “No 

quesito resposta do aluno, a gente percebe que se eles não têm retorno das dúvidas complexas, 

mesmo que exista um cronograma dos encontros previstos, eles ficavam desmotivados. 

Comecei a fazer gravação de vídeos e encaminhava para os alunos como forma de ele acessar 

a qualquer momento ou outros para usar no YouTube e no material de aula e assim mantinha 

um feedback mais constante. T7 “...como temos muitos alunos, temos também muitas 

disciplinas de conteúdos diferentes, mesmo sendo formado na área, as vezes temos que recorrer 

ao professor conteudista para entender o que está sendo solicitado no material, e isto demora, 

e os alunos ficam insatisfeitos pela demora.   

 Também ficou evidenciado nas entrevistas que lidar com a motivação dos alunos e ser 

assertivo na resolução de dúvidas é também um desafio, conforme falas dos entrevistados T4 e 

T6, respectivamente: “Um dos desafios é conseguir motivar os alunos e também saber lidar 



  

 

com dúvidas e também, o que já aconteceu comigo, lidar com reclamações sobre o curso, 

professores e conteúdo. Quando recebo algum tipo de reclamação me reporto à coordenação 

de curso, para conseguir responder de forma satisfatória”. “Acredito que o principal desafio 

é ser assertivo ao apoiar os alunos em suas dúvidas e dificuldades. Busco desenvolvimento 

constante e estar sempre atualizada quanto aos aspectos tecnológicos visando contribuir para 

o desempenho dos alunos”. Para lidar com esses desafios a constante capacitação de tutores é 

uma formação necessária e relevante para atuação.  

Também foi identificado nas entrevistas um problema relacionado ao contrato de 

trabalhos dos tutores. Isso é perceptível na fala do entrevistado T5: “Um dos desafios que 

considero importante destacar na minha profissão é que o tutor poderia ser mais valorizado 

nas instituições do ponto de vista financeiro. Para me manter na área acadêmica eu preciso 

conciliar diversos contratos de trabalho para ter uma remuneração satisfatória.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscar o engajamento dos alunos em qualquer nível educacional sempre será uma tarefa 

desafiadora e constante, por este motivo, pesquisas que se debrucem neste tema podem 

contribuir com insights que permitam direcionar os tutores que atuam em cursos EAD no 

engajamento e motivação dos alunos.  Utilizando o modelo de Flores (2009) a presente pesquisa 

que permitiu criar um processo de categorização a partir das categorias: Conhecimentos e 

Competências, Engajamento, Desafios enfrentados pelo tutor EAD.  

As manifestações dos tutores entrevistados se mostraram “instigante”, os aspectos 

encontrados podem influenciar a forma de trabalhar dos mesmos e pode estabelecer um 

processo favorável ou desfavorável na relação entre tutor/aluno. Conhecer as habilidades e 

competências necessárias ao tutor, bem como meios para engajar o aluno é fundamental para o 

sucesso na realização de um curso na modalidade EAD.  

Como oportunidades para pesquisas futuras, uma alternativa interessante pode ser 

aumentar o número da amostra de participantes, bem como poderia ser incluída pesquisa com 

alunos, permitindo assim o confronto de percepções.  
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