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Não sou eu quem me navega 
Quem me navega é o mar 

Não sou eu quem me navega 
Quem me navega é o mar 

É ele quem me carrega 
Como nem fosse levar 

É ele quem me carrega 
Como nem fosse levar 

 
E quanto mais remo mais rezo 

Pra nunca mais se acabar 
Essa viagem que faz 

O mar em torno do mar 
Meu velho um dia falou 

Com seu jeito de avisar: 
- Olha, o mar não tem cabelos 

Que a gente possa agarrar 
 

 
(Timoneiro – Hermínio Bello de Carvalho / Paulinho da Viola). 

 
 



 

 
 

RESUMO 
 
 

Esta pesquisa parte da compreensão de que as emoções estão na base de nossas 
ações. Assim, tendo a Educação a Distância como contexto, buscamos 
compreender as implicações das emoções nas ações da tutoria a distância. 
Utilizando a metáfora da navegação, percorremos uma pesquisa de caráter 
exploratório, numa abordagem qualitativa, na qual contamos com a participação de 
cinco tutores provenientes de dois cursos de graduação oferecidos pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no âmbito da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB). Inicialmente, foram realizadas observações das ações dos tutores nas 
disciplinas, dentro dos espaços públicos dos ambientes virtuais de aprendizagem 
(AVA) durante o primeiro semestre de 2015. Após, realizou-se uma entrevista 
individual com cada sujeito, a partir de um roteiro semiestruturado de perguntas. 
Para analisar as observações e entrevistas, utilizamos a Análise Textual Discursiva 
(ATD), por meio da qual construímos duas categorias de análise: Constituição do ser 
navegador-tutor e Navegar nas águas da tutoria. Para comunicar nossas 
compreensões, elaboramos metatextos, apoiando-nos em teóricos como Humberto 
Maturana e António Damásio. Nosso explicar inicia a partir da Constituição do ser 
navegador-tutor, e assim, navegamos por águas que nos levam às visões que 
permeiam a prática da tutoria, como o tutor percebe sua formação, seu contexto de 
ação, seu papel e qual sua motivação para tornar-se tutor. Ao conhecermos o 
contexto de ação do tutor, as condições que os afetam e constituem, nos lançamos, 
então, para o Navegar nas águas da tutoria. Por essas águas, nos propomos 
identificar as situações que afetam os tutores, desencadeando emoções e, assim, 
ações no contexto da EAD. Neste sentido, tratamos das turbulências da navegação, 
relacionadas à ausência e às ações desonestas dos alunos na convivência, assim 
como a relação hierárquica que se dá com alguns professores. Mas também 
navegamos pela busca de bons ventos, onde as relações e interações respeitosas, 
com alunos e professores, despertam emoções de bem-estar e ações recíprocas. 
Percebemos que os tutores são constantemente afetados nas relações que 
estabelecem em seu fazer, com alunos, professores e gestores. As emoções que 
decorrem das relações interferem nas ações dos tutores, tanto no que diz respeito à 
sua formação, quanto às suas ações de tutoria. De forma adaptativa, respondem a 
estas emoções com ações que visam trazer o aluno para a convivência virtual, 
interagir e assim dar sentido à sua função docente. 
 
 
Palavras-chave: Emoções. Tutoria a Distância. Educação a Distância. Análise 

Textual Discursiva. Universidade Aberta do Brasil. 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

This research starts from the comprehension that emotions are in the basis of our 
actions. Thus, on the context of distance education, we search to understand the 
emotional implications of the emotion on the tutorial actions on the distance tutoring. 
Using the metaphor of navigation, we go through an exploratory research using a 
qualitative approach in which we count on the participation of five tutors from two 
undergraduate courses offered by the Federal University of Pernambuco (UFPE) 
under the Open University of Brazil (UAB). Initially, observations were made of the 
tutors’ actions in the disciplines within the public spaces of the virtual learning 
environments (VLE) in the first semester of 2015. After, there was an individual 
interview with each tutor using semi-structured questions. To understand the 
observations and the interviews we conducted a Discursive Textual Analysis (DTA) 
through which we built two analysis categories: Constitution of a navigator tutor and 
Sailing in tutoring waters. To communicate our understandings, we prepared 
metatexts relying on theoretical researchers as Humberto Maturana and António 
Damásio. Our explanation starts from the Constitution of navigator tutor and thus the 
navigated waters that lead us to the views that permeate the practice of tutoring, as 
tutor realizes their training, their action context, their role and what are their real 
motivation to become tutor. Knowing the tutor's action context, the conditions that 
affects them and constitute their environment we are launched to Sailing in tutoring 
waters. These waters, we propose to identify the situations that affect tutors, 
triggering emotions and thus actions in the context EAD. In this sense, we treat the 
turbulence of navigation -related absence and dishonest actions of students in 
coexistence, as well as the hierarchical relationship that occurs with some teachers. 
We also navigate in search of good winds, where relationships and respectful 
interactions with students and teachers arouse welfare emotions and reciprocal 
actions. We realized that tutors are constantly affected on the relationships that they 
establish on their doing with students, teachers and administrators. The emotions 
that rise from the relationships interfere in the tutors’ actions, both with regard to their 
education as for his mentoring actions. Adaptively, respond to those emotions with 
actions that aim to bring the student to the virtual coexistence, interact and thus give 
meaning to their teaching function. 
 
Keywords: Emotions. Distance Tutoring. Distance Education. Discursive Textual 
Analysis. Open University of Brazil. 
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“A vida é o que fazemos dela. A viagem 
são os viajantes. O que vemos, não é o 
que vemos, senão o que somos”.  

Fernando Pessoa 
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1 APRESENTAÇÃO: OS RIOS QUE ME TROUXERAM PARA ESSE MAR 

 

Somos o resultado de nossas experiências e acreditando nisso é que 

considero importante apresentar esta pesquisa a partir dos sentidos que atribuo1 aos 

rios que naveguei, portos que atraquei, pessoas que cruzei antes de desaguar no 

mar desta pesquisa. Foram essas experiências que me instigaram a querer buscar 

compreensões e mais uma vez me lançar ao mar da pesquisa na pós-graduação.  

Em 2004, eu, recém-licenciada em Ciências Biológicas, viajei 350 km de 

minha cidade natal para iniciar minha carreira profissional em uma Organização Não 

Governamental (ONG), no extremo sul do Brasil. No Núcleo de Educação e 

Monitoramento Ambiental (NEMA), trabalhei com educação ambiental em diversas 

comunidades: pesqueiras, agrícolas e urbanas. Convivi com pessoas diferentes de 

mim e da cultura que eu tinha como referência. Choques de realidade eram 

constantes: como pretender educar pessoas tão diferentes e ao mesmo tempo tão 

legítimas em seu próprio contexto, em suas histórias e anseios? Realizei um 

trabalho durante oito anos com um grupo de mulheres de pescadores, as quais, 

após algum tempo de trabalho, decidiram enfrentar a resistência de seus maridos, 

familiares e comunidade, e lançarem-se ao sonho de formar um Grupo de Artesãs. 

Do meu lado, eu me preocupava em trazer o viés da conservação e preservação 

marinha para que as mulheres fossem porta-vozes junto à sua comunidade. Do lado 

delas, queriam conviver, aprender a fazer arte, descobrir outras formas de ser na 

comunidade em que viviam. E neste aparente embate de interesses, revelado em 

nossa convivência, dei-me conta de que eu não poderia educar ninguém como um 

ato impositivo e só conseguiria acessar as pessoas se me dispusesse a deixar que 

elas me acessassem, me propusesse a caminhar junto delas, conhecendo suas 

realidades e considerando legítimas suas formas de ser e estar no mundo. A 

educação se dava de forma recíproca, em relações de afetamento mútuo. Esta 

consciência me fez embarcar no mestrado em Educação Ambiental, e naquele 

momento meu interesse foi o de entender de que forma os sonhos atuavam na 

transformação de realidades, de vidas. 

                                                           
1 O uso da primeira pessoa do singular nesta sessão justifica-se pelo fato de se tratar de um relato 

pessoal, de experiências vividas e significadas pela autora, como observadora da própria 
experiência. 
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E foi através da minha vivência como educadora, em uma comunidade 

rodeada de águas, com mulheres de pescadores, que percebi que, mais do que 

conhecimento científico, eu precisava saber navegar pelo mar das relações, ter 

empatia, saber guiar, mas também deixar-me ser guiada pelas mulheres com quem 

convivia. E nesse fluir de interações recorrentes, aprendemos a fazer com que 

nossos mundos se comunicassem. Convivemos num fazer congruente de escuta, 

abertura para o novo e respeito pelas diferenças. 

Depois de oito anos de vida profissional dedicados à educação não formal, 

decidi me lançar rumo a novos horizontes e comecei a atuar na educação formal 

como tutora a distância, em um curso de Especialização da Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG). A nova experiência na Educação a Distância mediada pelas 

tecnologias digitais (EAD) foi ao mesmo tempo desafiadora e instigante. Era uma 

realidade nova, na qual não havia choques culturais, no entanto, havia um desafio 

grande na questão do estabelecimento de relações. Eu queria os alunos presentes 

no ambiente virtual, queria interagir com eles e queria que eles contassem comigo 

para aprender. Para isso, eu lançava mão de uma escrita afetuosa, da presença 

constante, da leitura atenta e do parecer crítico. Queria que eles vissem que eu 

estava ali, com eles. Não era uma questão puramente racional, de estar cumprindo 

as tarefas que haviam me atribuído, até porque eu precisava da relação sadia com 

os alunos para poder cumprir meu papel de tutora. Eu precisava do diálogo, da troca 

e isso eu não poderia determinar racionalmente. Esta percepção me levou a refletir 

sobre o papel da afetividade nas relações que eu estabelecia com meus alunos 

(MONTEIRO; MOURA; VANIEL, 2013). 

Foi então que minha rota mudou repentinamente. Meu marido passou em um 

concurso em Pernambuco e então o curso do rio mudou. Recolhemos a âncora e 

mais uma vez me pus ao vento. No meu barco, trazia a inquietação e a curiosidade 

de entender mais das relações a distância e minha vontade de continuar atuando na 

EAD. 

Assim, logo que atraquei em Pernambuco comecei a atuar como tutora a 

distância em um curso de Aperfeiçoamento em Educação em Direitos Humanos, 

oferecido pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Depois, fui tutora a 

distância do curso de Gestão Ambiental, oferecido pelo Instituto Federal de 

Pernambuco (IFPE) e, concomitantemente a isso, atuei como professora conteudista 
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do curso de Especialização em Educação Ambiental da Universidade Santa Cecília 

(UNISANTA). Nestas experiências continuei observando2 o meu fazer, e buscando 

reconhecer de que forma a afetividade se manifestava e influenciava as relações 

estabelecidas entre eu e os estudantes. 

Foi então que o mar mudou novamente e mais uma vez me senti impelida a 

reorientar a rota e retornar à pesquisa acadêmica. Queria pesquisar sobre o papel 

da afetividade nas relações entre tutores e cursistas. Para isso, participei da seleção 

para o mestrado em Educação Matemática e Tecnológica da UFPE e tive a 

felicidade de ser aprovada. Ao começar meus estudos, já como mestranda, tinha na 

bagagem a experiência como tutora, mas me faltava elucidar o conceito que eu me 

propus a pesquisar: a afetividade.  

Ao adentrar no estudo sobre afetividade, dois teóricos - António Damásio e 

Humberto Maturana - me ajudaram a entender a afetividade como conceito e ação. 

Damásio (2004) revelou a complexidade da afetividade, ao assumir que esta é 

composta por emoções e sentimentos, sendo duas reações distintas, apesar de 

intimamente relacionadas. Neste sentido, Damásio (2004) define emoções como 

respostas, reações, perturbações no corpo decorrentes de estímulos-emocional-

competentes (EEC). Estas respostas se configuram como “ações ou movimentos, 

muitos deles públicos, que ocorrem no rosto, na voz, ou em um comportamento 

específico” (2004, p. 35). Já os sentimentos, ao contrário, são necessariamente 

invisíveis para o público, são imagens que se expressam na mente e se configuram 

como a experiência mental que temos daquilo que se passa no corpo. E por isso o 

autor traz a metáfora de que as emoções ocorrem no teatro do corpo e os 

sentimentos no teatro da mente.  

A partir dessa definição, dei-me conta de que meu interesse residia 

especificamente nas emoções, pois estas, por serem visíveis nas ações, seriam 

passíveis de observações. 

Neste movimento, outro autor, que já conhecia e me identificava, ganhou 

força na pesquisa e passou a ser o suporte teórico de minhas reflexões. Ele, 

Humberto Maturana, ao desenvolver a Biologia do Amor, propõe discutir a dinâmica 

                                                           
2 Somos observadores quando começamos a observar nosso observar na tentativa de descrever e 

explicar o que fazemos (MATURANA; VARELA, 2001). Esta perspectiva que adotamos denota a 
compreensão que a realidade emerge com a ação do observador. Assim, “o observador faz parte 
não somente da geração do fenômeno a explicar, como também da própria ontologia de cada 
observador” (PELLANDA, 2009, p. 26). 
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das emoções nas relações humanas. Assim, para Maturana (2009, p. 15), “as 

emoções não são o que correntemente chamamos de sentimento”, são “disposições 

corporais dinâmicas que definem os diferentes domínios de ação em que nos 

movemos. Quando mudamos de emoção, mudamos de domínio de ação”. Ou seja, 

a emoção dá o tom de nossas reações expressas em ações corporais. São elas que 

definem ou determinam em que domínio nos moveremos. Domínio que, no nosso 

entendimento, representa o espaço relacional. As emoções se dão no encontro, na 

relação, são expressas e sentidas com o corpo e interpretadas na mente, através da 

memória e das imagens em um processo integrado, dinâmico e fluído. As emoções 

estão circunscritas nas nossas ações. 

Assim, como tutora e professora na EAD passei a observar as emoções que 

motivavam minhas ações e como elas orientavam a forma como eu agia. Passei a 

ter consciência sobre como reagia e como me sentia em determinadas situações. A 

partir disso, tive mais clareza de como as emoções se revelavam nas relações a 

distância, nas interações que eu estabelecia com os estudantes, com os 

professores, e com os conteúdos. Entendi que determinadas emoções me 

auxiliavam nas relações com os alunos, outras, me afastavam deles e eles de mim.  

Percebi, então, com base nas experiências vividas, que na EAD há uma 

grande preocupação com a elaboração de materiais, disponibilização de recursos, 

planejamento de atividades, escolha e utilização de mídias, softwares, tudo visando 

garantir o sucesso dos processos de ensino e de aprendizagem. No entanto, não é 

dada a mesma importância às emoções que fazem os alunos ligarem ou não o 

computador, para acessarem os recursos, interagirem ou se ausentarem, lerem ou 

não os materiais, se moverem de forma ativa ou inerte, no processo de 

aprendizagem. Da mesma forma, subestima-se a influência das emoções nas 

relações pedagógicas e no espaço do ensinar e do aprender a distância ao não 

atentarem para as emoções que orientam as ações docentes. 

Essas inquietações geraram em mim emoções que desencadearam ações 

que me trouxeram até aqui, de volta à academia. A emoção, que na etimologia da 

palavra desvela sua função: “no latim é emovere, que significa colocar em 

movimento” (BEHAR et al., 2013b, p. 35), ou seja, minha experiência na EAD me 

afetou de forma a atiçar minha curiosidade e por ela me mover até esta pesquisa.  
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Meu barco que antes navegava movido por inquietações surgidas na prática, 

agora, no mar da pesquisa, já possuía norte, já sabia aonde queria chegar e por 

onde iria navegar. Surge, então, a viagem que resultou na pesquisa que agora será 

apresentada, apoiada também no uso da metáfora da navegação. Denominado 

Bytes de Afeto3: Navegando pelas emoções da tutoria a distância, nosso estudo 

parte da convicção de que somos afetados mesmo em espaços virtuais, e que esses 

afetamentos mexem com nossas emoções, permitindo-nos agir de diferentes 

maneiras. No caso desta pesquisa, o contexto é a EAD que ocorre em espaços 

virtuais e os sujeitos afetados nas relações são os tutores a distância. Propomos 

então, navegar por suas emoções e compreender de que maneira estas estão 

implicadas em suas ações. 

Todos a bordo! A viagem vai começar! 

  

                                                           
3 O afeto aqui é interpretado a partir da definição de Spinoza (2014, p. 98): “por afeto compreendo as 

afecções do corpo, pelas quais a sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou 
refreada, e ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções”. 
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“Na minha opinião existem dois tipos 
de viajantes: os que viajam para fugir 
e os que viajam para buscar”. 

Érico Veríssimo 
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2 INTRODUÇÃO: O ROTEIRO DA VIAGEM 

 

Alçamos as velas, carregamos o barco com cartas náuticas e equipamentos 

de navegação, e convidamos outros navegantes a construir a viagem conosco. O 

espírito era determinado e livre, pois entendíamos que navegar não dependia só da 

orientação que dávamos ao leme, mas também do mar, das relações a bordo, das 

experiências dos outros navegadores. Construímos essa viagem a várias mãos, ora 

remando juntos, ora coordenando diferentes ações. Cada um teve um papel e, 

juntos, reorientamos rotas e traçamos o mapa que ora apresentamos. 

Nossa viagem partiu do interesse da timoneira e ora relatora da odisseia, 

sendo a curiosidade o motor da busca por construir respostas à pergunta: qual as 

implicações das emoções nas ações da tutoria a distância? Com esta pergunta 

como norte, nos movemos nas águas dessa pesquisa.  

O objetivo de nossa viagem foi o de compreender as implicações das 

emoções nas ações da tutoria a distância.  

Como objetivos específicos, nos propomos a: 

• Verificar as situações que afetam os tutores nas relações que estabelecem na 

EAD; 

• Identificar as ações dos tutores em resposta às situações que os afetam. 

• Identificar as percepções dos tutores sobre as implicações das emoções. 

 

Assim, ao nos voltarmos para o objetivo geral da presente pesquisa, partimos 

da hipótese de que as relações que os tutores a distância estabelecem ao 

constituírem-se tutores e nas ações com seus alunos, coordenadores e 

professores do curso, estão permeadas por emoções. Mesmo sem terem 

consciência da influência das emoções nas suas ações, concebem a emoção 

como elemento importante para os processos de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, buscam afetar e mobilizar as emoções dos alunos, a fim de 

colocá-los em movimento - de participação, interação, presença – de 

aprendizagem.  

Nessa viagem de pesquisa, nos aliamos principalmente a teóricos como 

António Damásio, e seus estudos sobre a neurociência das emoções e Humberto 

Maturana e sua Biologia do Amor, os quais nos auxiliam no entendimento da 
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emoção como ação desencadeada na relação. Também utilizamos alguns autores, 

como Novello, Behar, Tijiboy e Laurino, que nos ajudam a refletir sobre o papel das 

emoções nas ações de tutoria a distância, bem como na educação e 

especificamente na EAD. 

Construímos, então, um percurso metodológico a partir da perspectiva da 

pesquisa qualitativa e exploratória. Definimos como contexto de pesquisa os cursos 

de graduação à distância oferecidos pela UFPE, dentro do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB). Era no mar da EAD, especificamente do Sistema UAB, que 

iríamos navegar. Nossa escolha por cursos do Sistema UAB se fundamenta por este 

oferecer um modelo estrutural próprio de EAD, sendo o mais difundido entre as 

universidades públicas do Brasil (MATTAR, 2012).  

Nesta pesquisa, nos propomos a fazer uma viagem, navegando pelo mar das 

emoções. Para isso, convidamos navegadores de outros mares: os tutores. Eles que 

nos contaram suas experiências e, para interpretá-las ajustaremos nosso olhar a 

partir dos teóricos que nos acompanham. 

Nossa pesquisa abrangeu dois cursos de graduação e cinco tutores a 

distância. Inicialmente, foram realizadas observações das ações dos tutores nas 

disciplinas, dentro dos espaços públicos dos ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA). Após, realizou-se uma entrevista individual com cada sujeito, a partir de um 

roteiro semiestruturado de perguntas. 

Para analisar as observações e entrevistas, realizamos a Análise Textual 

Discursiva (ATD). Esta metodologia pressupõe uma análise rigorosa do corpus 

textual, incluindo processos recursivos de unitarização, categorização, culminando 

com a comunicação das compreensões a partir de metatextos. Estes, articulam 

descrições, interpretações e teorizações. Considerando este fato e a proposta da 

ATD, estruturamos a escrita de forma diferente da tradicionalmente vista em 

trabalhos acadêmicos, a fim de trazer mais coerência e fluidez. Invertemos a ordem 

das coisas, trazendo a metodologia da pesquisa como primeira sessão e logo após, 

realizando a fundamentação teórica juntamente com a análise dos dados, na forma 

de metatextos.  

Neste sentido, iniciamos a reconstrução de nossa viagem de pesquisa a partir 

do texto intitulado A viagem são os viajantes. Nele, descrevemos o roteiro de 

viagem, caracterizamos o contexto e os sujeitos da pesquisa, apresentamos as 
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escolhas metodológicas e seu embasamento teórico, as rotas percorridas e como 

analisamos a experiência da viagem. E, com isso, reafirmamos que o que define a 

experiência de uma viagem não é somente o local a ser visitado, a paisagem que se 

apresenta, mas, principalmente, o olhar do viajante, suas escolhas e abertura para 

as vivências. 

Nosso explicar inicia a partir da primeira categoria de análise: a constituição 

do Ser navegador-tutor. Para tanto, construímos um metatexto que expressa os 

conhecimentos construídos a partir desta categoria. Neste texto, navegamos por 

águas que nos levam às visões que permeiam a prática da tutoria, como o tutor 

percebe sua formação, seu contexto de ação, seu papel e qual sua motivação para 

tornar-se tutor. 

Após conhecermos o contexto de ação do tutor, as condições que os afetam e 

constituem, nos lançamos, então, para a segunda grande categoria de análise: 

Navegar nas águas da tutoria. Navegando por essas águas, nos propomos 

identificar as situações que afetam os tutores, desencadeando emoções e, assim, 

ações no contexto da EAD. Neste sentido, tratamos das turbulências da navegação, 

relacionadas à ausência e às ações desonestas dos alunos na convivência, assim 

como a relação hierárquica que se dá com alguns professores. Mas também 

navegamos pela busca de bons ventos, onde o navegar por relações e interações 

respeitosas, com alunos e professores, despertam emoções de bem-estar e ações 

recíprocas. 

Percebemos que os tutores são constantemente afetados nas relações que 

estabelecem em seu fazer, seja com alunos, professores e gestores. As emoções 

que decorrem dessas relações interferem nas ações dos tutores, seja no que diz 

respeito à sua formação, seja às suas ações de tutoria.  

Através desta pesquisa, pretendemos contribuir não apenas para produzir 

conhecimentos acerca das implicações das emoções na mediação pedagógica nos 

espaços virtuais, mas também para produzir subsídios teóricos que possam se 

agregar à formação de profissionais para atuar na Educação a Distância.  
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METODOLOGIA 

A VIAGEM SÃO OS VIAJANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Nós seres humanos configuramos o 
mundo que vivemos ao viver”.  

Humberto Maturana 
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3 METODOLOGIA: A VIAGEM SÃO OS VIAJANTES 

 

Ao navegarmos por esta pesquisa, escolhemos o barco que iríamos navegar, 

vestimos os corpos que tínhamos com as roupas que nos pareceram mais 

adequadas ao nosso trajeto, nos unimos aos que já haviam navegado pelas águas 

que decidimos explorar. Colocamos em nossa bagagem os instrumentos e 

equipamentos que nos permitiriam navegar com mais segurança. Então, 

convidamos pessoas para subir a bordo e nos relatar suas experiências. Alguns 

embarcaram em um porto e, no seguinte, já desembarcaram; outros permaneceram 

conosco durante toda a viagem, mostrando caminhos e oferecendo alternativas 

quando não sabíamos para onde seguir. O relato desta viagem, do que conhecemos 

e construímos vamos explicar mais profundamente a partir de agora. Essa foi a 

nossa experiência e o relato do que fizemos dela. Assim, consideramos que por 

mais que a timoneira do barco desta pesquisa tenha sido a mestranda aventureira, 

essa viagem não foi somente uma construção dela, pois 

 
Não são só os timoneiros que dirigem os navios. O meio ambiente 
também pilota as embarcações, por meio das correntes marítimas, 
dos ventos, dos acidentes de percurso, das tempestades e assim por 
diante. Dessa forma, os pilotos guiam, mas também são guiados. 
Não há velejador experiente que não saiba disso. Portanto, pode-se 
dizer que construímos o mundo e, ao mesmo tempo, somos 
construídos por ele. Como em todo o processo entram sempre as 
outras pessoas e os demais seres vivos, tal construção é 
necessariamente compartilhada (MARIOTTI, 2001, p. 11). 
 
 

Neste sentido, sabemos que diferentes embarcações, roupas, instrumentos 

de navegação, navegadores, nos teriam levado por diferentes rotas e experiências 

e, portanto, diferentes compreensões, mas temos a convicção de que nossas 

escolhas foram conscientes e condizentes com nossos objetivos de viagem.  

 

3.1 A rota de navegação 

 

Ao nos propormos conhecer um campo pouco explorado e com pouca 

produção científica, como o das emoções nas relações da EAD, optamos por 

navegar pelo mar do estudo exploratório, pois este possibilita “ao investigador 

aumentar sua experiência em torno de determinado problema” (TRIVIÑOS, 1987, p. 
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109). Para Gray (2012), este tipo de estudo é indicado quando não se sabe o 

suficiente sobre um fenômeno. Assim, quando buscamos explicar algo ainda pouco 

difundido no campo educativo, nos deparamos com um mar de possibilidades a ser 

explorado e um percurso a ser construído.  

Neste sentido, orientamos nosso olhar a partir da objetividade-entre-

parênteses, por considerarmos que não há uma objetividade independente do 

observador para validar o explicar (MATURANA, 2009). Assim assumimos nossa 

implicação na pesquisa, desde as escolhas dos autores, dos caminhos 

metodológicos e das explicações que dela emergem. No caminho explicativo da 

objetividade-entre-parênteses, não há verdade absoluta nem verdade relativa, mas 

muitas verdades diferentes em muitos domínios distintos, pois depende do domínio 

em que o observador se encontra e de suas experiências (REAL; MARASCHIN; 

AXT, 2007). Isso quer dizer que sabemos que o que é apresentado aqui depende 

muito de nós, pois ao assumirmos esta postura não podemos pretender que 

tenhamos a capacidade de fazer referência a uma realidade independente de nós 

(MATURANA, 2009). Como bem coloca Damásio (2012, p. 20), a partir de suas 

pesquisas em neurociências,  

 
O nosso próprio organismo, e não uma realidade externa absoluta, é 
utilizado como referência de base para as interpretações que 
fazemos do mundo e para a construção do permanente sentido de 
subjetividade que é parte essencial de nossas experiências. 
 
 

Esta concepção, mesmo sendo reconhecida como legítima, ainda exige o 

exercício de desprendimento da herança tão presente da ciência moderna, da 

crença pela verdade una e da realidade como algo externo a nós. No entanto, não 

deixa de ser rigorosa em seu objetivo de explicar uma experiência científica de 

produção de conhecimentos.  

A abordagem qualitativa está na base da realização do trabalho, pois na 

pesquisa qualitativa todas as relações do contexto são consideradas importantes, 

uma vez que permitem interação, consideram a subjetividade dos sujeitos levando à 

compreensão de resultados individualizados e da dinâmica interna de programas e 

atividades, além de possibilitar a percepção de múltiplos aspectos da realidade. 

Segundo Minayo (1994, p. 22), a abordagem qualitativa “aprofunda-se no mundo 

dos significados das ações e relações humanas”. E estando nosso olhar voltado 
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para as emoções/ações nas relações educativas, percebemos que a abordagem 

qualitativa nos possibilitaria construir sentidos acerca desta dinâmica emoções-

ações-relações no ambiente virtual de aprendizagem. 

Em nossa viagem, navegamos pelo mar da EAD, observamos as ações dos 

navegadores-tutores a distância no ambiente virtual, e a partir disso, conversamos 

com os tutores para identificar as motivações de suas ações e, com isso, o papel 

das emoções nas ações de mediação no ambiente virtual. Essas observações e 

conversas foram registradas e estes documentos compuseram nosso diário de 

viagem, nosso corpus documental. A partir dele, orientamos nossas análises e 

reflexões acerca do cruzeiro desta pesquisa. 

Ao assumirmos a postura da objetividade-entre-parênteses e optarmos pela 

abordagem qualitativa, escolhemos a Análise Textual Discursiva (ATD) como 

metodologia de análise, porque esta se configura como “análise de dados e 

informações de natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas 

compreensões sobre os fenômenos e discursos” (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 7) a 

partir de uma análise criteriosa de materiais essencialmente textuais.  

Nesta análise, os materiais constituem um conjunto de significantes e o 

pesquisador atribui significados a partir de seus conhecimentos, intenções e teorias. 

Elegemos a ATD como metodologia de análise e comunicação das compreensões 

construídas na pesquisa por entendermos que, ao nos propormos pesquisar sobre 

as implicações das emoções nas ações de tutoria, torna-se necessário um processo 

metodológico que considere uma construção coletiva dos nossos olhares, 

experiências, saberes e afetos, com os olhares, as experiências, os saberes e os 

afetos dos sujeitos coparticipantes dessa pesquisa e dos autores com quem 

dialogamos e navegamos. 

Na prática, a ATD é um processo auto-organizado de construção de novos 

significados, o qual se realiza a partir de uma sequência recursiva de organização, 

entrelaçamento e busca pela análise de materiais textuais de todos os participantes 

da pesquisa: pesquisadores, sujeitos e autores.  

A partir dessas posturas e escolhas, apresentamos a seguir: os parceiros de 

viagem, os caminhos da construção do nosso corpus de análise e os 

desdobramentos do processo da ATD. 
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3.2 Os parceiros de viagem: quem são e de onde vêm? 

 

De posse dos mapas, já sabendo para onde gostaríamos de ir, precisávamos 

encontrar nossos parceiros de viagem, os tutores a distância dos cursos de 

graduação UAB/UFPE, aqueles que nos brindariam com suas experiências e 

reorientariam nossos percursos. 

Nossa escolha por tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil se 

justifica pelo fato deste ter um modelo estrutural e pedagógico próprio, sendo este o 

mais difundido dentre as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) do Brasil. 

Este modelo, por definir estruturas, papéis e funções específicas como condição 

para a realização de seus cursos, acaba também influenciando na ação docente e, 

assim, nas relações estabelecidas.  

A UAB, a interlocução com os alunos se dá primordialmente no espaço virtual, 

no entanto, encontros presenciais são obrigatórios para aplicação de avaliações das 

disciplinas. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) comumente utilizado pelos 

cursos UAB é a Plataforma Moodle4. Neste modelo, o tutor a distância é o 

responsável por realizar a mediação dos processos de ensino e aprendizagem junto 

aos alunos, acompanhando e assessorando as atividades, assim como apoiar o 

professor da disciplina (BRASIL, 2009b). 

Para compor nosso grupo de navegadores-tutores, buscamos a 

representatividade de tutores do sexo masculino e feminino, e que fossem os mais 

novos na função da tutoria ou os mais experientes de cada curso. Com base nessas 

referências de perfil, entramos em contato com todos os coordenadores de cursos 

de graduação UAB/UFPE. Dos cinco coordenadores contatados, dois se mostraram 

dispostos a colaborar com a pesquisa, autorizando a observação no ambiente virtual 

do curso que coordenavam. A partir da autorização da coordenação, convidamos 

onze tutores para participar da pesquisa; destes, cinco aceitaram o convite, 

autorizando as observações e a realização da entrevista (Apêndice A). Assim, 

                                                           
4 O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem de código aberto, livre e gratuito, ou seja, sua 

licença de uso é aberta, podendo cada instituição ou usuário, ao baixá-lo, realizar modificações 
conforme suas necessidades. O Moodle oferece uma variedade de recursos que visam dinamizar e 
proporcionar a interação e o compartilhamento no ambiente online. Pode-se, a partir dele, criar 
espaços de discussão, compartilhar arquivos e links, aplicar questionários, elaborar textos e 
trabalhos em conjunto, realizar testes de avaliação, corrigir trabalhos, disponibilizar notas e 
pareceres, acessar e registrar notas, entre outras ações. Dentre os recursos de interação mais 
utilizados estão o fórum, a tarefa, o envio de mensagem e o chat (MOODLE, 2015). 



 

 
 

27 

embarcaram em nossa viagem de pesquisa três tutoras do sexo feminino 

provenientes de um dos dois cursos envolvidos, e dois tutores do sexo masculino, 

provenientes do outro curso (Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Apresentação dos sujeitos da pesquisa 
Navegadores Idade Formação Tempo de 

Atuação 
Nº de 

disciplinas 
observadas 

Tutor 1 25 
anos 

Graduada Letras dupla 
licenciatura Português e 
Espanhol; Especialização em 
Literatura Brasileira; Mestrado 
em Literatura; Doutoranda em 
Literatura. 

3 anos 4 

Tutor 2 32 
anos 

Graduada Letras com 
habilitação em Português e 
Espanhol; Especialização em 
Linguística aplicada para 
práticas discursivas; Mestre e 
Doutoranda em Letras. 

3 anos 3 

Tutor 3 50 
anos 

Graduada Letras; 
Especialização em Linguística 
aplicada no ensino de Língua 
espanhola; Mestrado em 
Letras; Doutoranda em 
Letras. 

6 meses 2 

Tutor 4 25 
anos 

Bacharel em Matemática; 
Mestre em Matemática; 
Doutorando em Matemática 

3,5 anos 1 

Tutor 5 28 
anos 

Licenciado em Matemática; 
Especialização em 
Matemática e Educação; 
Mestrado em Linguística e 
Ensino. Aluno especial de 
disciplinas de Doutorado na 
UFPE. 

1 ano 1 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Conforme nos mostra o Quadro 1, a idade dos tutores variou de 25 a 50 anos. 

Quatro deles possuíam formação superior em Licenciatura e um em Bacharelado. 

Todos eram mestres, sendo quatro doutorandos na área do curso que atuavam. 

Três tutores (1, 2 e 4) possuíam mais de três anos de experiência na tutoria, tempo 

este dedicado ao mesmo curso. E dois tutores (3 e 5) atuavam há menos de um 

ano, em sua primeira experiência na modalidade. Assim, todos os tutores envolvidos 

haviam atuado apenas no curso que estavam, não possuindo outras experiências de 

tutoria. O número de disciplinas observadas de cada tutor refere-se às disciplinas 
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nas quais estes eram responsáveis pela tutoria, pois alguns tutores (Tutor 1 e 2) 

também atuavam em conjunto com tutores iniciantes, em outras disciplinas. Nestes 

casos, as disciplinas não foram observadas, pois a atuação dos tutores participantes 

da pesquisa era apenas de suporte ao tutor, e não de mediação com cursistas. 

 

3.3 Os instrumentos que usamos para navegar 

 
Mas o que conheceremos observando as 

ações dos outros? Conheceremos suas 
emoções como fundamentos que constituem 

suas ações. 
(MATURANA, 2009) 

 

O programa de viagem já estava elaborado, nossos guias e parceiros já 

estavam confirmados. Com base nisso, escolhemos os instrumentos mais 

adequados para navegar nas águas que iríamos explorar.  

Como exploradores observadores, decidimos primeiro observar as ações dos 

nossos parceiros, para então explicarmos suas escolhas e o que os fazia moverem-

se desta ou de outra maneira. Ou seja, o explicar, no sentido que Maturana (2014, p. 

26) coloca, “como uma reformulação da experiência aceita pelo observador” (eu, a 

mestranda).  

Assim, estando nós nos movendo a partir da objetividade-entre-parênteses, o 

ato de observar aqui é entendido de duas formas: como condição humana e como 

método de pesquisa. Se por um lado entendemos que somos observadoras 

implicadas e que “o mundo que conhecemos o é de modo particular, próprio do 

observador que está a observar” (MOURA; LAURINO, 2014, p. 89), ou seja, somos 

observadores por natureza; por outro lado, elegemos, dentre tantos, um método de 

investigação que orienta o nosso observar de forma direcionada, específica e 

delimitada. E, assim, “nós, cientistas, fazemos ciência como observadores 

explicando o que observamos.” (MATURANA, 2014, p. 134). 

As observações da atuação dos tutores ocorreram no espaço virtual, nas 

disciplinas que estes estavam atuando. As observações foram abertas, já que os 

sujeitos estavam cientes das mesmas (GRAY, 2012). Segundo Gray (2012, p. 321), 

“a observação envolve o olhar sistemático sobre as ações das pessoas e o registro, 

análise e interpretação de seu comportamento”. Nosso método de observação foi do 

tipo não-participante, o qual “ocorre quando o pesquisador deliberadamente se 
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mantém na posição de observador e de expectador” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 

2007, p. 31). Neste sentido, apesar dos tutores saberem que eu estava observando 

suas ações públicas no AVA, eu não me manifestava - não fazia postagens, nem 

escrevia mensagens - ou interagia intencionalmente com eles, apesar de saber que 

indiretamente a ideia de minha presença como observadora pudesse afetá-los.  

As observações ocorreram durante o primeiro semestre letivo de 2015. As 

ações dos tutores foram acompanhadas do começo ao fim nas onze disciplinas 

observadas. 

Durante o período de observações foram realizadas anotações de campo, as 

quais se referem a “observações e reflexões que realizamos sobre expressões 

verbais e ações dos sujeitos, descrevendo-as primeiro e fazendo comentários 

críticos em seguida, sobre as mesmas” (TRIVIÑOS, 1987, p. 154). Assim, além das 

anotações de campo, que eram descritivas e reflexivas, selecionamos todas as 

inserções/postagens dos tutores e as interações decorrentes destas para compor o 

documento de observação de cada disciplina. 

Com base nas observações e anotações de campo, elaboramos um relato 

escrito sobre as percepções e constatações feitas acerca das ações de cada tutor 

na plataforma. Estes relatos, apesar de não comporem os materiais analisados na 

pesquisa, nos auxiliaram na interpretação e compreensões construídas durante as 

análises. 

Tanto as observações quanto os relatos nos trouxeram questionamentos, ao 

mesmo tempo em que nos embasaram para a produção de um roteiro 

semiestruturado de perguntas (Apêndice B), que orientou nossa conversa individual 

com os tutores. Queríamos que os tutores nos relatassem suas experiências na 

tutoria para que tivéssemos elementos para elucidar as motivações e emoções 

incutidas em suas ações. 

As entrevistas foram presenciais, gravadas e realizadas oralmente e 

individualmente com cada um dos tutores. O uso da entrevista semiestruturada nos 

pareceu adequado, pois, segundo Triviños (1987, p. 146), esta “parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses” e, ainda, oferece novas 

possibilidades interrogativas a partir das respostas que recebemos dos sujeitos 

entrevistados. Isso faz com que o processo se torne dinâmico e aberto, 

possibilitando novos questionamentos e aprofundamentos de questões relevantes 
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para a pesquisa. 

As entrevistas foram transcritas e juntamente com as anotações de campo 

compuseram nosso corpus documental de análise o qual foi analisado a partir da 

metodologia de Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2007), explicitada 

a seguir.  

 

3.4 Para compreender a viagem: a análise do corpus 

 

Após navegar pelas observações e entrevistas, chegamos ao momento de 

organizar, explicar, compreender a experiência vivida. Tínhamos então na bagagem 

um corpus constituído de cinco entrevistas transcritas e nove documentos que 

correspondiam às observações das disciplinas em que os sujeitos atuaram. 

Iniciamos então o processo de análise do corpus a partir da ATD. Nessa 

metodologia de análise, segundo a perspectiva dos autores,  

 
Pesquisar e teorizar passam a significar construir compreensões, 
compreender esse nunca completo, mas atingido por meio de um 
processo recursivo de explicitação de inter-relações recíprocas entre 
categorias, superando a causalidade linear e possibilitando uma 
aproximação de entendimentos mais complexos (MORAES; 

GALIAZZI, 2007, p. 30). 

 

Neste sentido, o processo de análise se realizou a partir de uma sequência 

recursiva de três elementos, a qual explicitaremos a seguir, ao remontarmos o 

processo vivido nesta pesquisa. 

Desmontagem dos textos ou unitarização: este processo se iniciou com 

uma intensa impregnação no corpus de análise, ao lermos diversas vezes todos os 

documentos tentando perceber alguns sentidos nos textos. Após, iniciamos o 

processo de fragmentação propriamente dito, no qual examinamos os textos em 

seus detalhes, fragmentando-os no sentido de atingir unidades constituintes: as 

unidades de análise. Cada unidade foi identificada com um código onde o primeiro 

dígito correspondia ao número do documento de análise e o segundo dígito 

correspondia ao número da unidade de registro (ex.: 1.1). 

Feito isso, foi realizado um processo de reescrita de cada unidade a fim de 

que assumisse um significado, o mais completo possível em si mesmo. A reescrita é 

importante, pois, segundo Moraes e Galiazzi (2007, p. 20), “na fragmentação sempre 
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se tende a descontextualizar as ideias”.  Assim, a rescrita das unidades deve 

conferir a cada uma delas a clareza dos sentidos construídos a partir do contexto de 

sua produção.  

Com todo o corpus unitarizado, passamos para o segundo momento do ciclo 

de análise: a categorização. Este é um processo de grande impregnação, onde a 

“desordem” ocasionada pela unitarização deve ser ordenada a partir do 

estabelecimento de relações entre as unidades, formando categorias de sentidos. 

Assim, além de reunir os elementos semelhantes, também é “necessário nomear e 

definir categorias, cada vez com maior precisão, na medida em que vão sendo 

construídas” (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 23). Em nossa pesquisa, as categorias 

foram produzidas a partir do método indutivo, “no caminhar do particular ao geral, 

resultando no que se denomina as categorias emergentes” (MORAES, 2003, p. 

197). No processo de categorização, construímos diferentes níveis de categorias, 

partindo de categorias mais abrangentes e em menor número, denominadas iniciais, 

para categorias menos abrangentes como as intermediárias e as finais (MORAES; 

GALIAZZI, 2007). 

Assim, nossas análises indicaram duas categorias iniciais: Constituição do ser 

navegador-tutor e Navegar nas águas da tutoria. Estas categorias se relacionam, 

mas abarcam em si questões particulares. A categoria Constituição do ser 

navegador-tutor (Figura 1) refere-se às visões que permeiam a prática da tutoria, 

como o tutor percebe sua formação, seu contexto de ação, seu papel e qual sua 

motivação para tornar-se tutor. 
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Figura 1 - Categoria Constituição do ser navegador-tutor 

 

 Fonte: Elaboração própria, 2016 

 

Já a categoria Navegar nas águas da tutoria refere-se às ações dos tutores 

ao navegarem pelas águas da tutoria (Figura 2). Nesta categoria, apresentamos a 

categoria intermediária denominada As turbulências na navegação, as quais se 

referem aos fatos e as circunstâncias que afetam os tutores, como o mal-estar, e a 

maneira como eles lidam com essas situações. Também apresentamos na categoria 

intermediária Em busca de bons ventos as ações dos tutores na busca por 

conviverem com os estudantes e assim efetivarem seu papel, bem como as 

interações que trazem bem-estar aos tutores na convivência com estudantes e 

professores.  
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Figura 2 - Categoria Navegar nas águas da tutoria  

 

Fonte: Elaboração própria, 2016 

 

Findado o processo de categorização, os esforços se voltaram à realização 

do terceiro momento: a captação do novo emergente, processo no qual, a partir de 

uma intensa impregnação nos materiais da análise, produz-se uma compreensão 

renovada do todo. Nesta fase há um grande investimento na comunicação, a partir 

da construção de metatextos. A pretensão aqui não é o retorno aos textos 

originais e sim a construção de um novo texto que tem sua origem nos textos 

originais, “expressando a compreensão do pesquisador sobre os significados e 

sentidos construídos a partir deles” (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 31).  

Estes metatextos partem das categorias e subcategorias e são construídos a 

partir do entrelaçamento da descrição, interpretação e teorização, em uma conversa 

entre pesquisadores-autores, teóricos e sujeitos da pesquisa. “Neste processo a 

escrita desempenha duas funções complementares: de participação na produção 

das novas compreensões e de sua comunicação cada vez mais válida e consistente” 
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(MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 13). Segundo Moraes (2003), o metatexto também 

pode ser construído com a inserção de falas e fragmentos dos textos analisados, 

processo este que dá validade ao texto e denominado pelo autor como interlocuções 

empíricas. Neste sentido, construímos um metatexto para cada grande categoria de 

análise. Nesses, as categorias que emergiram das análises orientaram nossa 

escrita, sem necessariamente nos atermos à ordem expressa nas figuras 1 e 2. 

Assim, utilizamos extratos de textos dos sujeitos da pesquisa, os quais representam 

o sentido geral da categoria ou subcategoria na qual foram categorizados.  

Os metatextos a seguir apresentados representam a forma como 

organizamos a experiência da viagem, os conhecimentos que construímos ao 

navegarmos pelas águas desta pesquisa, a partir dos locais visitados, das 

interações com a tripulação, guias e das experiências compartilhadas pelos 

navegadores-tutores.  

É importante então, esclarecermos que ao navegarmos pelo mar da pesquisa, 

também nos propomos a navegar no barco dos tutores, com o intuito de 

compreender as implicações das 

emoções nas ações de navegação 

dos tutores a distância. Nesse 

sentido, o leitor verá surgir no texto 

outros papeis.  

O barco, palco da prática 

docente da EAD, é um grande veleiro, 

possui velas e também motor. O 

motor, movido a carvão, é usado 

somente quando os ventos estão 

fracos, mas são as velas que dão a 

força de navegação ao barco. O barco 

representa o curso, sua estrutura, assim como a coordenação e a instituição que o 

fomenta. É ele que oferece a estrutura, que, no nosso caso, podemos citar: o 

currículo, o tipo de AVA, o apoio e as orientações administrativas e pedagógicas. 

 Neste barco, temos o Capitão, que é o professor, aquele que tem a função de 

planejar e ministrar as atividades de ensino junto aos estudantes, elaborar o material 

didático e orientar os navegadores-tutores (BRASIL, 2009b). Ele tem a 

Barco à Vela.  
Fonte: http://wallpaper.ultradownloads.com.br 
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responsabilidade de definir a rota e dirigir a disciplina. Claro que a coordenação do 

curso orienta e acompanha o trabalho do capitão, no entanto, a autonomia do 

capitão-professor é muito respeitada nesses barcos. 

Já os navegadores ou velejadores são os tutores a distância, responsáveis 

pelas ações de navegação, que também desempenham um papel docente 

(MATTAR, 2012) na mediação dos processos de ensino e aprendizagem junto aos 

estudantes, acompanhando e assessorando nas atividades, assim como apoiando o 

professor (BRASIL, 2009b).  

Já os estudantes são o vento5. Não estão dentro do barco porque atuam de 

outro espaço. No entanto, o barco só navega e chega ao seu destino final com a 

participação do vento. O vento, elemento essencial para a navegação, tanto por 

impulsionar a vela, quanto por interferir na agitação das águas. O vento interage 

com o barco, com o capitão, e diretamente com os navegadores, estes que são 

responsáveis por tentar aproveitar ao máximo sua potência e, assim, fazer o barco 

navegar “de vento em popa”. Os velejadores utilizam as velas (interface-AVA) para 

interagir com o vento. Se fecham as velas - os espaços de interação ou mesmo não 

interagem no AVA -, o vento não pode impulsionar o barco, mesmo que queira. 

Importante frisar que apesar da metáfora da navegação e de seus sujeitos 

estar muito ligada à ideia de hierarquia e submissão, no barco da educação ao qual 

nos referimos a hierarquia não é imposta pelo cargo/função ocupada. Existe uma 

distinção de função, que diz respeito às responsabilidades e ao desempenho de 

papéis distintos, o que não pressupõe verticalidade das relações. A dinâmica das 

relações entre os navegadores, capitães, o barco, o vento é estabelecida a partir das 

posturas adotadas na convivência. Isso quer dizer que pode haver hierarquia, 

distanciamento e submissão ou colaboração e cooperação nas relações entre 

capitão e navegadores, navegadores e navegadores, navegadores e vento, vento e 

capitão.  

  

                                                           
5 Em nossa metáfora, tínhamos possibilidade de pensar os estudantes como passageiros do barco. 

No entanto, a ideia de passageiro como aquele que é transportado, levado de forma passiva até o 
destino final, não nos agradou. Até porque, colocaria os tutores no papel das pessoas que atendem 
e servem esses passageiros, mesmo que a intenção fosse de aprendizagem. Neste contexto, 
fizemos nossa escolha, mas entendemos que a metáfora é só uma imagem, uma representação e 
que, portanto, tem suas limitações. 
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DISCUSSÃO 

NAS ONDAS DO EXPLICAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“O sujeito da experiência é um sujeito “ex-posto”. Do ponto 
de vista da experiência, o importante não é nem a posição 

(nossa maneira de pormos), nem a “o- posição” (nossa 
maneira de opormos), nem a “imposição” (nossa maneira 

de impormos), nem a “proposição” (nossa maneira de 
propormos), mas a “exposição”, nossa maneira de “ex-

pormos”, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de 
risco. Por isso é incapaz de experiência aquele que se põe, 

ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se “ex-
põe”. É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe 

passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, 
a quem nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem 

nada o ameaça, a quem nada ocorre” 
Jorge Larrosa Bondía 
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4 DISCUSSÃO: NAS ONDAS DO EXPLICAR 

 

4.1 A constituição do ser navegador-tutor 

 

Ao propormos compreender as implicações das emoções nas ações da tutoria 

a distância, vimos emergir a necessidade de refletirmos sobre quem é o tutor, como 

ele se constitui e se percebe tutor. E são principalmente as falas dos tutores que nos 

conduzem a isso. Percebemos nelas o quanto os sentimentos e as emoções 

permeiam as visões que têm de si mesmos, das relações que vivenciam na EAD, de 

como se constituem como tutores e se sentem nesse processo. Reconhecer as 

emoções que permeiam a fala dos tutores sobre o seu contexto de formação é 

refletir sobre quem é este ser que veicula o fazer. 

Nas águas da EAD, quais os elementos/experiências que constituem um 

navegador? Seria a competência técnica de saber ler cartas náuticas, as estrelas e 

como se dirige um barco? Ou seria a ação do próprio navegar, sendo este navegar 

influenciado por interações com o vento, o sol, o mar, a tripulação, e os saberes e as 

emoções de quem navega?  

Nosso objetivo neste momento do texto é evidenciar as emoções dos tutores 

que permeiam a forma como percebem o contexto em que atuam, a si mesmos, sua 

formação para atuar, seu papel na EAD, a experiência em navegar por essas águas 

e a importância das relações estabelecidas na convivência para as experiências 

formativas de constituição do tutor. Não podemos esquecer de que o tutor, também 

se educa na experiência, também aprende, pois, aprender “tem a ver com as 

mudanças estruturais que ocorrem em nós de maneira contingente com a história de 

nossas interações” (MATURANA, 2009, p. 60).  

Sendo assim, vamos embarcar com os tutores e percorrer suas percepções e 

emoções através do explicar de suas experiências.  

 É chegada a hora do embarque. Todos olham do porto o grande barco que se 

aproxima. Nossos navegadores-tutores trazem nos olhos a expectativa e o 

nervosismo. Não sabem o que aquela viagem os reserva, mas a vontade de explorar 

aquele mar é maior do que qualquer receio. 

Mesmo sabendo muito pouco sobre as águas que navegarão, nossos 

navegadores-tutores lançaram-se ao mar da EAD “procurando uma experiência 
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docente”.6 Em sua motivação7, também almejam um futuro profissional no meio 

acadêmico presencial, mas concebem como formativa e importante a experiência na 

EAD, pois encaram essa modalidade como “um futuro na carreira acadêmica que a 

gente vai ter que se adaptar e conhecer e em algum momento lidar com ela” sendo 

“uma tendência que no Brasil está ficando muito forte.” E realmente eles têm razão. 

No Brasil, apesar da Educação a Distância já existir desde meados do século 

XX, passou a ganhar força e caráter de política pública a partir de sua 

regulamentação através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

(Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que estabeleceu em seu artigo nº 80 a 

possibilidade de uso orgânico da modalidade de educação a distância em todos os 

níveis e modalidades de ensino. Mas foi em 2005 que o Decreto nº 5.622 definiu a 

EAD como  

 
modalidade educacional na qual a 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 (BRASIL, 2005, p. 1). 
 
 

E, então, a EAD no Brasil que nasceu formando pequenos rios, hoje desagua 

em um grande mar. São milhões de estudantes matriculados anualmente nesta 

modalidade, principalmente em instituições privadas, mas também nas públicas 

(ABED, 2015).  

Nas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), foi o Sistema UAB, 

fomentado pelo Governo Federal desde 2005, o grande motivador da oferta de 

cursos de graduação, de formação inicial e continuada a distância. Visando 

democratizar, expandir e interiorizar a oferta de ensino superior público gratuito no 

País, bem como desenvolver projetos de pesquisa e metodologias inovadoras de 

ensino, preferencialmente para a área de formação inicial e continuada de 

professores da educação básica (BRASIL, 2006). Para isso, o Sistema UAB não 

                                                           
6 Citações que aparecem no texto em itálico e entre aspas correspondem a interlocuções empíricas 

com os tutores participantes da pesquisa, obtidas a partir dos documentos analisados na pesquisa. 
Optamos por não identificar os sujeitos das falas para dar mais fluidez ao texto, seguindo como 
inspiração o metatexto presente no artigo escrito por Moraes e Galiazzi (2006). 

7 As palavras em negrito indicam a categoria ou subcategoria a qual iremos desenvolver no texto. No 
entanto, entendemos que as categorias se relacionam e, por isso, em algumas partes do texto 
retomaremos as já mencionadas. 
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propõe a criação de uma nova instituição de ensino, mas a articulação das já 

existentes.  

Assim, a UAB se estrutura a partir da articulação de três instâncias principais, 

cada uma com seu papel definido. À União cabe o papel de articular e fomentar; às 

IPES, cabe o planejamento e a oferta de cursos incluindo a elaboração de materiais, 

construção do Ambiente Virtual, seleção, acompanhamento e formação da tutoria, 

entre outras funções; e, aos Estados e Municípios cabe a implantação e manutenção 

dos Polos de apoio presencial. 

Os cursos UAB têm uma específica estrutura organizacional, de infraestrutura 

e recursos humanos. Envolvem uma cadeia hierárquica de profissionais, cada um 

desempenhando funções específicas, mas complementares, como Coordenador 

UAB, Coordenador de Curso, Coordenador de Tutoria, Professor, Tutor a distância e 

Tutor presencial.  

Dentre os diversos papéis nos cursos UAB, os tutores estão no nível mais 

baixo da hierarquia. Eles frequentemente são deixados de lado durante o 

planejamento do curso e das disciplinas. Comumente não são convidados para 

pensarem o conteúdo e as atividades das disciplinas que tutoram. No entanto, são 

considerados os principais responsáveis pela aprendizagem e manutenção dos 

alunos nos cursos (CARVALHO, 2007).  

Neste contexto, nossos navegadores embarcaram como tutores a distância 

nos barcos dos cursos de Graduação UAB, ofertados pela UFPE, com nenhuma 

experiência anterior no ensino superior e, em sua maioria, sem nenhuma 

experiência docente anterior. Para estes navegadores, a tutoria pareceu ser uma 

oportunidade interessante para adquirir experiência docente e conciliar o trabalho 

com os estudos na pós-graduação. E realmente, tutor-estudante parece ser o perfil 

ideal para os que querem ser tutores a distância pelo Sistema UAB.  

De acordo com o anexo I da Resolução nº 26 de 5 de junho de 2009, 

documento este que, dentre outras coisas, define as exigências e atribuições dos 

profissionais envolvidos nos cursos UAB, ao tutor é exigida a “formação de nível 

superior e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério ou ter formação pós-

graduada ou estar vinculado a programa de pós-graduação” (BRASIL, 2009b, p. 8 – 

grifo nosso). Ainda segundo esta Resolução (BRASIL, 2009b), dentre as atribuições 

dos tutores estão a de mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os 
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cursistas; acompanhar as atividades discentes; apoiar o professor da disciplina; 

manter regularidade de acesso ao AVA e dar retorno às solicitações dos cursistas no 

prazo máximo de 24h; além de participar de atividades de capacitação promovidas 

pela IES, participar do processo de avaliação da disciplina e apoiar a coordenação. 

O perfil profissional exigido por lei parece, por um lado, privilegiar o 

conhecimento teórico de conteúdos específicos dos tutores; e, por outro lado, a 

realização das atribuições dos tutores requer um conhecimento pedagógico, 

relacional, dos processos de ensino e aprendizagem. Esta discrepância se reflete na 

percepção dos tutores que, mesmo cumprindo as exigências legais de perfil para 

atuarem, no início, não se sentiam preparados para realizarem a contento todas as 

atividades designadas, pois consideravam que lhes faltava formação. “Não 

conhecia nada na época, inclusive para entrar eu não fiz curso, eu pesquisei umas 

coisas na internet para saber o básico e atuar minimamente”. Reconhecem que, 

apesar de possuírem formação pós-graduada (todos são mestres, sendo quatro 

doutorandos), dominarem os conteúdos ministrados nas disciplinas que tutoram, 

lhes falta o conhecimento didático, pedagógico para atuar nesta modalidade. Esta 

constatação nos remete às indagações realizadas por Moura et al. (2015, p. 158): 

“qual formação para a docência é realizada na pós-graduação? Que compreensão 

de docência universitária está vinculada a esta formação?”.  

Por acreditarmos que a pós-graduação está mais voltada a desenvolver 

competências para a pesquisa, e não para a prática pedagógica, sabemos que, 

como coloca Carvalho (2007, p. 7), “o perfil do tutor de um curso a distância exige 

algumas características que não estão relacionadas apenas com uma competência 

objetiva”. Portanto, como afirmam Pretto e Riccio (2010, p. 166), é necessário 

“pensarmos na formação dos profissionais-docentes do ensino superior para muito 

além dos cursos para ensiná-los a usar as tecnologias ou para a formação online”. 

Para isso, a formação desses profissionais “deve organizar-se de forma a atender a 

necessidade de atualização em três grandes dimensões: pedagógica, tecnológica e 

didática” (BELLONI, 2012, p. 95).  

Sem desconsiderar a necessidade de proporcionar formação para os 

docentes (tutores e professores) da EAD na utilização das tecnologias, os cursos de 

formação inicial voltados exclusivamente ao repasse de instruções sobre como 

utilizar o AVA Moodle não parecem satisfazer as necessidades dos tutores. Nossos 
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sujeitos tutores realizaram apenas este tipo de formação inicial e “é bem falha essa 

formação”. Por isso, sentem falta de uma formação continuada onde pudessem 

discutir sobre “o que é o ensino a distância, suas peculiaridades em relação ao 

ensino presencial, como é que você poderia se adaptar para fazer algo mais 

interessante”.  

A falta da formação continuada é sentida quando se percebem afetados por 

situações, na prática da tutoria, com as quais não sabem lidar porque “às vezes 

você não sabe nem pensar no problema, imagine resolvê-lo. Por isso que nesse 

sentido a falta de formação atrapalha muito. A minha formação não foi para isso”. 

Percebemos então que a formação dos tutores e professores não deveria ocorrer 

somente na fase inicial, assim como não deveria abranger somente a dimensão 

tecnológica. 

Segundo os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância 

(BRASIL, 2007, p. 22), 

 
(...) é indispensável que as instituições desenvolvam planos de 
capacitação de seu corpo de tutores. Um programa de capacitação 
de tutores deve, no mínimo, prever três dimensões: capacitação no 
domínio específico do conteúdo; capacitação em mídias de 
comunicação; e capacitação em fundamentos da EAD e no modelo 
de tutoria. 
 

 
 Mesmo sem nos atermos ao estranho fato do documento, ao diferenciar 

tutores e docentes, só se referir à necessidade de capacitação de tutores, nos 

parece que muitas vezes as instituições substituem o programa de capacitação pela 

seleção de pré-requisitos. Ou seja, as instituições, ao selecionarem tutores que já 

possuem ou estão em formação na área da disciplina a ser tutorada, se eximem de 

realizar capacitação sobre o conteúdo. Oferecem cursos de um ou dois dias sobre 

como utilizar o Moodle e, assim, parecem suprir a necessidade de capacitação em 

mídias de comunicação. Já a reflexão sobre os fundamentos da EAD e do modelo 

de tutoria, assim como a formação pedagógica necessária para a mediação, “ficou 

claro que na prática é que a gente ia aprender de verdade”. 

Interessante perceber que a tomada de consciência sobre necessidade de 

formação acarreta em um movimento importante que pode mobilizar os sistemas 

educacionais. 
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Parecem estar ficando evidentes, especialmente para os jovens 
profissionais do ensino, as contradições existentes entre sua 
formação inicial, suas próprias experiências de ensino e as 
demandas geradas no contexto em que trabalham. Essa situação 
pode ter desdobramentos positivos, pois tende a criar uma 
mentalidade de busca da formação continuada que vai gerar uma 
demanda efetiva, que os sistemas educacionais terão que atender 
(BELLONI, 2012, p. 93). 
 

Na UFPE, a falta de formação continuada gerou uma demanda, a qual foi 

atendida pelo CONECT[e]8, em 2014-2015, com cursos a distância para tutores, 

professores e gestores da EAD. Dos cinco sujeitos de nossa pesquisa, apenas um 

participou do curso e o considerou um importante espaço para pensar sua prática e 

ter embasamento teórico-metodológico para desempenhar sua função,  apesar de 

ter “gente que acha que é baboseira ficar discutindo, filosofando sobre metodologia 

de aula, às vezes é interessante, até para você perceber o que poderia ser 

modificado”. 

No entanto, infelizmente para os tutores UAB/UFPE, a formação continuada 

ainda não é uma prática sistemática. Assim, tutores reconhecem que a sua 

formação se dá principalmente na prática da tutoria, na qual vão “percebendo como 

as coisas funcionam”, “conversando com outros tutores, interagindo com os 

professores e a coordenação”, fato este que corrobora a afirmação de Pretto e 

Riccio (2010, p. 159) de que na EAD “docentes são especialistas na sua área de 

conhecimento específica, sem possuírem formação mais sólida no campo 

educacional. Essa formação passa a se dar, então, a partir de sua própria prática”.  

Estamos cientes de que a experiência da prática docente é formadora, no 

entanto, pode ser ampliada pela práxis em espaços de formação continuada 

presenciais ou a distância, com propostas individuais e/ou coletivas, pois são novas 

e diversas as situações e relações pedagógicas vivenciadas na prática de tutoria. “A 

gente sente falta de uma formalização, de algum tipo de treinamento, curso, de uma 

orientação também de como trabalhar com o professor”. Esta ânsia nos remete a um 

ponto importante e muito comentado pelos tutores: as relações com os professores. 

Estes, nos cursos UAB, são em sua maioria provenientes do quadro de professores 

universitários vinculado à IFES e que atuam principalmente em cursos presenciais. 

                                                           
8 CONECT[e] é o setor de Inovação Educacional da Universidade Federal de Pernambuco, de caráter 

interdisciplinar, que tem por finalidade desenvolver e propor tecnologias, metodologias de ensino e 
produtos multimidiáticos para a inovação com qualidade na Educação Superior. Fonte: 
<https://www.ufpe.br/conecte/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=175> 
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São com os professores, responsáveis por pensar a estrutura e o conteúdo a 

ser trabalhado nas disciplinas, que os tutores parecem ter mais dificuldade em lidar, 

“pois na condição de tutor, a gente fica meio entre o aluno e o professor e às vezes 

é difícil lidar. Qual a minha autoridade? Quanta liberdade eu tenho? Essas questões 

eu fui descobrindo aos poucos e a cada professor mudava um bocado”. Os 

professores influenciam diretamente a prática do tutor, pois “cada professor tem o 

seu estilo e o tutor meio que se adequa, se adapta a isso”.  

O que percebemos é que, dependendo da relação que o professor estabelece 

com o tutor, este pode se beneficiar de uma relação colaborativa ou se frustrar em 

uma relação hierárquica. De forma colaborativa, é convidado a pensar a disciplina, 

opinar, sugerir, criar. Do contrário, acaba apenas por executar o que foi 

hermeticamente planejado pelo professor, sem abertura para sugerir ou alterar o 

curso do barco da disciplina.  

Quando afirmamos anteriormente sobre a estrutura hierarquizada das funções 

pensadas para os cursos UAB, não ignoramos o fato de que possa haver relações 

heterárquicas entre professores e tutores, até porque nossos sujeitos nos relatam 

essa possibilidade. No entanto, nos parece claro que a decisão sobre o tipo de 

relação que será estabelecida entre tutores e professores parte da disposição e 

abertura do professor, e não do tutor. Ou seja, quem decide se vai ou não conviver, 

conversar com o tutor é o professor, pois “no fim das contas a ideia de hierarquia 

funciona para alguns professores. Outros professores veem o tutor como peça 

fundamental e o tratam como igual. Mas outros professores querem que você se 

demonstre como tutora e não como professora”.  

Importa-nos destacar aqui que as relações hierárquicas, de submissão, de 

obediência, sejam entre professores e tutores, tutores e alunos, professores e 

alunos, se dão no domínio da negação do outro e da autonegação, pois “toda vez 

que me submeto, nego o outro. Nego-o porque, no fundo, uma vez que nego a mim 

mesmo, aceitando a primazia do outro, não me encontro com o outro, encontro-me 

com esse ser ao qual me submeto” (MATURANA, 2009, p. 96). Assim, se para os 

tutores é importante a relação que eles têm com o professor, isso nos leva a refletir: 

o que os tutores podem aprender em relações de negação? Como esta negação 

mútua repercute em seu desempenho?  
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No navegar pela EAD, as relações hierárquicas podem revelar o despreparo 

dos sujeitos para atuar nesse contexto, como se os professores, tutores e alunos 

estivessem mareados. A relação hierárquica estabelecida pelo professor e aceita 

pelo tutor, pode conotar que estes “não entendem muito bem a implicação de 

trabalhar na EAD” e a modificação dos seus papéis neste contexto. Por isso, tutores, 

mesmo admitindo sua própria falta de formação para atuar na EAD, percebem 

também nos professores e estudantes esta mesma deficiência. Relacionam 

diretamente essa falta de formação dos atores da EAD à qualidade dos cursos 

ofertados nessa modalidade. “Os tutores não têm formação bacana para atuar, os 

professores em si também, aí deixa a desejar bastante”.  

Segundo Pretto e Riccio (2010), a falta de preparo dos professores 

universitários para atuarem em cursos na EAD deve-se à falta de compreensão 

sobre as peculiaridades e especificidades da modalidade e da consciência de seu 

papel. “É difícil você mudar a cabeça de um professor que está há tanto tempo no 

presencial para compreender a EAD”. Nesta relação, os tutores não se sentem à 

vontade para conversar com o professor e sugerir, por exemplo, a revisão “dos 

textos das disciplinas que o professor preparou, mas que estão do mesmo jeito há 

três anos”.  

Mas, por que será que “é complicado chegar para o professor e reclamar”? 

 
Alguns deles acreditam que sua autonomia e experiência docente 
são suficientes para atuar também nesses cursos, desde que 
contemplem conteúdos por eles dominados; outros rejeitam a 
participação no acompanhamento dos alunos entendendo que o 
ponto crucial do curso é a organização do material didático; outros 
ainda, assoberbados de trabalho, adentram pelo mundo dos cursos 
online sem que o tempo lhes permita participar de uma formação 
mais específica para essa docência (PRETTO; RICCIO, 2010, p. 
161). 
 
 

E, independente da experiência docente no ensino presencial e mesmo na 

EAD, tutores percebem que “ainda estão aprendendo e entendendo o que é a EAD, 

tanto os que trabalham com essa modalidade quanto os alunos”.  

Para os tutores, os alunos entram no curso com consideráveis deficiências de 

letramento básico, de domínio do uso das tecnologias e sem saber ao certo as 

especificidades da modalidade. Segundo Maurício e Schlemmer (2014), é 

importante discutir o conceito de EAD com os alunos desde o início do curso, pois 
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isso ajuda os estudantes a se organizarem e superarem as dificuldades que 

enfrentarão no percurso. No entanto, mesmo que os cursos, cumprindo uma 

recomendação dos Referenciais de Qualidade (BRASIL, 2007), ofertem no primeiro 

semestre “a disciplina Introdução à Telemática, que é para tentar explicar não 

somente as ferramentas básicas do curso, mas dizer o que eles [alunos] tão fazendo 

ali”, estas questões não parecem ser sanadas. 

A incompreensão por parte dos alunos sobre o contexto e sobre seu papel 

como aluno da EAD, impacta seu processo educativo, “podendo gerar desistências e 

abandono durante o percurso” (MAURICIO; SCHLEMMER, 2014, p. 2030). Para os 

tutores, o entendimento é de que “o aluno pensa que vai ser super fácil, que num 

instante ele vai terminar, mas aí quando encara a realidade se assusta e acaba 

desistindo”. 

Segundo os dados do Censo EAD.BR 2014 (ABED, 2015), a média geral da 

evasão na Educação a Distância nos cursos oferecidos pelo setor público é de 24%, 

apesar de encontrarmos descritas na literatura taxas que variam de 25 a 70% 

(ALMEIDA et al., 2013; COMARELLA, 2009). 

Segundo os tutores, são diversos fatores que influenciam na evasão dos 

alunos. Além do desconhecimento da EAD, os tutores também observam que os 

alunos não possuem “a autonomia necessária para estudarem sozinhos”. 

Scheneider, Silva e Behar (2013), ao discutirem o perfil do aluno da EAD, salientam 

que os alunos chegam à EAD com concepções, estratégias e formas de atuar 

diferentes das competências que são necessárias, como fluência digital, 

organização, flexibilidade, autonomia, dentre outras. O fato é que o estudante 

autônomo “ainda é exceção no universo de nossas universidades, abertas ou 

convencionais” (BELLONI, 2012, p. 44).  

Embora os tutores reconheçam que ser “aluno a distância é difícil, porque a 

pessoa precisa ter uma disciplina muito grande”, entendem que o mesmo processo 

de adequação à modalidade que acontece com eles acontece com os alunos que 

“no final do curso são mais participativos, porque eles já ‘apanharam’ bastante. Os 

que ficaram estão aprendendo como é que realmente funciona”. E assim como os 

tutores que vão aprendendo a ser docentes na EAD, os alunos que se dispõem 

também aprendem a ser aprendizes neste contexto. Mas a quê preço essa 

adaptação às condições se dá? “Pois no próprio curso foram poucos que 
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conseguiram concluir. O curso é novo, acho que uns 4, 5 anos. Formou uma turma, 

mas foram poucos, foram seis, e depois tiveram mais três ou quatro. São poucos 

que se formam. Infelizmente a desistência é alta.” Em um dos cursos envolvidos, a 

primeira turma foi formada em 2010.1, composta inicialmente por 350 alunos. 

Destes, apenas seis formaram-se no tempo previsto, em 2014.1. Resultados como 

este nos levam a crer que realmente as coisas precisam mudar. A extinção da UAB 

anunciada extraoficialmente no fim de 2015, apesar de trazer consigo o receio, 

também traz a possibilidade do novo, de acertar o passo, institucionalizar a EAD nas 

universidades, e construir modelos próprios para cada contexto regional. É preciso 

parar de planejar um ensino para um aluno ideal que não existe, um professor ideal 

que não se cumpre pelo acúmulo de trabalho e um ideal de “super tutor” que sem 

reconhecimento e formação possa dar conta da mediação pedagógica.  

Toda essa inconsistência nas relações, inadequação do modelo e despreparo 

dos sujeitos compõem a visão que os tutores têm de que a modalidade “ainda não é 

uma educação a distância de verdade”, pois a consideram “uma coisa meio piloto 

ainda no Brasil”, que “está quase lá, mas ainda não chegou”, o que, na metáfora da 

navegação seria “o mar de água doce”, ou seja, um mar que não é mar, um vir a 

ser mar. Isso influencia na qualidade dos cursos e no desempenho de alunos, 

tutores e professores.  

No entanto, esse imenso mar, para os tutores, não parece que vai secar. Está 

posto como o presente de “um futuro do qual não temos pra onde correr”. Mas é 

consenso de que a forma como a EAD é conduzida, ao menos pelo modelo UAB 

que conhecem, deve ser modificada.  

Os tutores consideram que se, por um lado, “o plano [da EAD/UAB] era 

formar professores”, por outro, “a preocupação com a qualidade é muito pouca”. 

Esta crítica não está distante das colocadas por alguns autores. Carvalho e Pimenta 

(2010) expõem relevantes críticas à UAB, dentre elas, a de ser concebido como um 

modelo pré-determinado de EAD, com uma proposta fordista de educação de 

massas. Segundo Belloni (2012), o modelo fordista de EAD se caracteriza pela 

produção e distribuição em larga escala com baixo custo, divisão do trabalho, 

separação do trabalho manual do trabalho intelectual, rígido controle gerencial, com 

vistas à otimização dos processos e padronização de produtos. “Aí tem essa parte 

que é meio frustrante porque não é ainda o tipo de educação a distância que a gente 
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queria, sabe?” “Porque a imagem que você entra no curso, você está com aquele 

gás de ‘vou mudar o mundo’, aí você chega e esbarra numa coisa que já tá ruim... o 

sistema te leva a fazer coisas...” 

Parece que os envolvidos na EAD (legisladores, gestores, docentes, tutores, 

alunos) pegaram o barco, partiram mar adentro, mas continuam olhando para a 

Terra, para o cais que deixaram. Ainda se sentem em Terra, mesmo que percebam 

o balanço do mar. Ou seja, têm o modelo presencial como espelho, uma referência 

para a sua prática e, portanto, se preocupam em encontrar legitimidade na EAD a 

partir da comparação com a educação presencial, ao invés de se lançarem ao mar 

da construção. “A vida toda a gente foi do ensino presencial, então você tem o 

ensino presencial como paradigma na hora de comparar”. E, nesta comparação com 

o ensino presencial, os tutores, que ganharam papel na EAD, ainda parecem não ter 

clareza de sua função.  

Afinal, a função do tutor no barco da EAD é a de tripulante de convés, 

aquele que deve realizar as tarefas designadas pelo capitão; ou é um navegador 

que deve atuar em colaboração com o capitão, desde o planejamento e a 

reorientação de rotas ao manejo das velas? O tutor é um docente ou não? Se é um 

docente, qual a sua autonomia? Suas reais atribuições?  

Para os próprios tutores a resposta não está clara. Ora se designam 

mediadores, ora percebem que sua função “se resume a tirar dúvidas e ir atrás dos 

alunos”. Ora limitam sua função docente ao dizer “eu não fiz concurso, não sou 

docente, eu sou tutora e eu preciso ter bem nítida essa escala hierárquica”, ora 

entendem que “no final das contas, o tutor é mais professor do que o próprio 

professor”. 

Segundo Ferreira e Lôbo (2005, p. 2624) “etimologicamente a palavra tutor 

vem do latim tútororis que significa guarda, defensor, protetor, curador, ou seja, 

aquele que exerce uma tutela, que ampara, protege, defende, é o guardião”. No 

entanto, afirmam que se na educação presencial o tutor muitas vezes 

desempenhava o papel de instruir os alunos, na EAD mediada pelas tecnologias 

digitais são impostas novas formas de construção de conhecimento, socialização de 

saberes e interação. Sendo assim, exige desse profissional mais do que uma 

postura instrucionista. E, portanto, consideram que a designação “tutor” reduz o 

papel pedagógico desse profissional da EAD.  
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Mesmo antes do trabalho de Ferreira e Lobo (2005), Emerenciano, Sousa e 

Freitas, em 2001, já consideravam que tutor é professor, que além de ter domínio do 

conteúdo trabalhado, deve ter a habilidade de problematizá-lo, indicar novas fontes 

de consulta, orientar, estimular e provocar os estudantes a construírem seus 

próprios saberes. Combatiam também o uso indiscriminado, na EAD, do termo tutor, 

apontando para a necessidade de superação da ideia do tutor como protetor, que 

ampara, protege ou que tutela. João Mattar (2012), em seu livro “Tutoria e Interação 

em Educação a Distância”, também expõe a tutoria como trabalho docente. Logo, 

considera o tutor um docente. 

No entanto, se na EAD aos professores caberiam, segundo os Referencias de 

Qualidade (BRASIL, 2007), as funções de elaborar a disciplina, explicar os 

conteúdos, tirar dúvidas e avaliar, na prática, parece que os professores se 

encarregam mais do planejamento da disciplina e da elaboração das atividades. 

“Normalmente o trabalho dos professores se resume a botar um material lá [no 

AVA]”, “então, os professores, daquilo que eu observo, tratam de elaborar o material 

de estudo”. Segundo Belloni (2012), o papel que o professor assume na EAD é o de 

parceiro do estudante no processo de construção de conhecimento, no entanto, o 

que comumente acontece é que essa tarefa fica somente na responsabilidade dos 

tutores. Assim, “o tutor acaba fazendo mais do que o professor, não porque ele 

procura, mas porque a coisa é feita para isso”. 

Nesse sentido, nos parece que as ações e espaços de constituição dos 

tutores variam conforme a abertura do professor, a participação dos alunos e a 

estrutura pedagógica da disciplina que tutoram, influenciada, é claro, pelo projeto 

pedagógico do curso. Por exemplo, quando o professor planeja uma disciplina sem 

contar com a colaboração dos tutores e prevê materiais didáticos e atividades que 

prescindem da participação direta do tutor, como uma lista de exercícios, “aí os 

tutores acabam sendo burocráticos e não o tutor da disciplina, sabe?”. Tendo suas 

ações limitadas “a informar prazos, informar datas, o que é uma parte, mas não tudo 

o que o tutor faz”.  

 Apesar de certo titubeio, todos os tutores-navegadores sujeitos da pesquisa 

afirmam que o tutor é um professor. Justificam esta convicção ao relatarem que 

realizam muitas das funções que consideram ser de responsabilidade dos 
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professores, pois “explicam o material didático, propõem atividades, corrigem 

atividades”.  

Mesmo ao afirmarem seu papel docente, sabem que existem diferenças entre 

os papéis dos tutores e dos professores. Quando se referem especificamente às 

atribuições dos tutores, outras ações preponderam em suas respostas, como a 

responsabilidade de interagir e acompanhar os alunos, e, principalmente, a de 

“mediar vários processos ao mesmo tempo. Não somente do aluno com o professor, 

mas do aluno com o material didático, do aluno com a plataforma, do aluno com o 

que ele está estudando”.  

Isso nos leva a considerar que a função e as atribuições de tutores e 

professores são interligadas e por vezes se justapõem, o que corrobora, a nosso 

ver, a ideia de que na EAD a função docente é compartilhada. Nela, não temos um 

único professor, mas vários docentes, desempenhando funções distintas e 

complementares. Assim, o tutor pode ser considerado professor não porque é 

comparável a um professor presencial e, sim porque, dentro do contexto da EAD, 

junto com outros profissionais, desempenha função pedagógica, docente. 

No entanto, mesmo que atualmente seja quase um consenso de que o tutor é 

sim um professor e desempenha papel docente, sendo a peça chave de ligação 

entre alunos e os cursos, quando os tutores se referem às percepções da 

experiência, se sentem desvalorizados profissionalmente, tanto no que se refere 

aos direitos trabalhistas que não possuem por serem bolsistas, quanto à falta de 

clareza nos documentos legais do seu papel docente, o que os impede de atestar 

sua experiência docente no Ensino Superior.  

Corroborando essa desvalorização simbólica, temos a desvalorização 

material deste profissional, que é contratado em regime de bolsa de duração 

limitada, sem vínculo institucional e, assim, sem direitos trabalhistas. Além disso, o 

tutor recebe um valor 30% inferior ao designado professor9, ainda que para ambos 

os cargos a exigência de formação e carga horária de trabalho seja a mesma. Para 

agravar esse quadro, um tutor chega a receber menos de 10% do que recebe um 

professor presencial na mesma instituição pública de ensino (MATTAR, 2012). 

                                                           
9 Em 2015 o valor da bolsa paga aos tutores UAB foi de R$ 765,00, enquanto que para o intitulado 

professor pesquisador I, com 3 anos ou mais de experiência no magistério do ensino superior, o 
valor foi de R$ 1.300,00 e para o Professor Pesquisador II, com experiência de um ano no 
magistério superior ou vinculação a programa de pós-graduação de mestrado ou doutorado, o valor 
foi de R$ 1.100,00, sendo que estes valores não são reajustados desde 2010. 
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Sendo assim, é evidente a necessidade de rever o papel da tutoria. Neste sentido, 

alguns autores, como Mattar (2012), acreditam que a precarização do trabalho do 

tutor tende a ser superada quando estes forem tratados e contratados como 

docentes. Neste sentido, é esperado que cresçam os concursos para contratação de 

professores universitários para atuarem especificamente em cursos EAD. 

Soma-se a isso a sobrecarga de trabalho da maioria dos tutores. Alguns 

tutores possuem sob sua responsabilidade mais de uma disciplina, assim como mais 

alunos do que poderiam dar conta. “É difícil quando se tem muitos alunos. Chegava 

semestre que eu tinha mais que 100 alunos”. Neste sentido, é notório que ter sob 

sua responsabilidade um número excessivo de alunos e disciplinas afeta o 

desempenho e, assim, as emoções dos tutores. “Funcionava na correção das 

atividades, eu corrigia. Mas na interação constante, era muito difícil. Aí eu entrava 

mais para lançar os comentários da coordenação, os recados dos professores, mas 

fórum de interação eu tinha que delimitar e aí eu escolhia por aquelas disciplinas 

que os alunos estavam mais presentes”. Em meio a tantos alunos, ser obrigado a 

escolher quem atender e interagir parece ser um peso. “É meio injusto, porque afinal 

você tem que chamar quem não está participando também, você tem que atuar de 

algum jeito nisso, mas naquele momento eu tinha que escolher”. Neste contexto, 

conciliar a tutoria de diferentes disciplinas e com isso a responsabilidade por muitos 

alunos, parece prejudicar a mediação das atividades e a interação entre tutores e 

alunos, o que não contribui para a qualidade da educação que os tutores almejam. 

Entretanto e mais uma vez, influenciados pelo modelo presencial, consideram 

que “até esse problema de ter muitos alunos a gente tem que aprender a lidar. É a 

realidade. A gente vê muita coisa na teoria que é lindo, mas a realidade muitas 

vezes é essa, você tem uma sobrecarga de trabalho. Então, a experiência foi 

interessante nesse sentido”.  

Assim, ao refletirem sobre a experiência na tutoria a distância, surge um misto 

de sentimentos “é uma experiência às vezes frustrante, mas às vezes muito 

satisfatória”. De um lado, se sentem frustrados, decepcionados. “No começo, 

quando eu entrei eu achava que eu ajudaria o professor a corrigir prova, por 

exemplo, mas não, nunca ajudei”. Assim, “experiência acaba não sendo tão grande 

como deveria ser. Aí nesse ponto é meio frustrante”. De outro lado, todos 

consideram que apesar dos muitos percalços, a experiência é positiva. E atribuem 
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isso ao sentido de ser uma experiência formadora, “pessoalmente, como professora 

em formação foi, tem sido, valiosíssima”. Como no sentido das autodescobertas, 

“porque eu descobri que gosto de dar aula, que é uma coisa interessante”. Apesar 

de parecer ser uma descoberta inusitada a julgar uma experiência na EAD, nos 

cursos UAB existem encontros presenciais, nos quais, em alguns cursos e 

disciplinas, os tutores ministram aulas e aplicam provas. 

É consenso que, assim como a educação presencial, a EAD também não é o 

que deveria ser. Ainda estamos com o discurso mais avançado do que a prática. No 

entanto, “a gente precisa ser um pouco mais generoso consigo. O pessoal da EAD, 

a gente tende a criticar muito os alunos, o próprio modelo de ensino a distância, mas 

eu acho que é algo que a gente precisa não só criticar, mas construir a partir dessa 

crítica. Vamos trabalhar nisso”. Esta colocação nos leva a refletir que, apesar de 

tantas críticas e problemas que encontramos em um modelo estrutural e funcional 

de EAD, como o empregado pela UAB e por tantos outros sistemas e projetos, é 

preciso se colocar no movimento da mudança, rever posturas, levantar a âncora que 

nos prende ao porto e nos impede de navegar por relações justas de trabalho, onde 

a valorização, cooperação e colaboração são a base para construirmos e 

vivenciarmos o mar que queremos navegar. 

E é neste movimento, em águas por vezes turbulentas, por vezes calmas, que 

o ser navegador-tutor se constitui. Embarcado, aprende a navegar, a lidar com 

diferentes situações, sem perder o foco de suas ações: potencializar a ação dos 

ventos para enfim navegar. E mesmo tendo que lidar com um contexto 

desconhecido, logo percebe o papel importante que desempenha no barco.  

Nas relações que vivencia, aprende a atuar e recriar seu papel. Na tensão de 

lidar com diferentes capitães, se vê impelido a se adaptar, expandir ou contrair suas 

ações. Assim, o processo de constituição do ser navegador-tutor ocorre na 

convivência, nos espaços de interação recorrente desses navegadores com o vento, 

o mar, o capitão, o barco. Por certo, o domínio em que essas relações se 

desenvolvem interfere na constituição do tutor: se ocorrem no domínio da negação 

mútua, parecem limitar as ações e as possibilidades de desenvolvimento das 

potencialidades da tutoria; se ocorrem no domínio da aceitação mútua, abrem 

espaço para a convivência, a colaboração e a cooperação.  
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Como ainda há muito mar para velejar, continuaremos, então, nossa viagem 

através das emoções e ações que emergem das relações estabelecidas no exercício 

do ser tutor, direcionando nossa rota para Navegar nas águas da tutoria. 

 

4.2 O Navegar nas águas da tutoria 

No mar da EAD, o navegar não depende apenas do barco, das velas, dos 

ventos, dos navegadores, mas, principalmente, das relações que se estabelecem 

entre esses elementos. No barco que escolhemos navegar, temos os navegadores-

tutores, que para mediar a relação do vento com o barco, lidar com as limitações 

estruturais do barco, precisam estar no constante manejo de velas e em contato com 

o capitão, permitindo assim que o barco navegue.  

As relações que se estabelecem na EAD são influenciadas por diversos 

fatores, mas em se tratando da relação professor/tutor e alunos, uma condição 

básica é que estes estão separados fisicamente. E “estando em locais distintos, eles 

dependem de algum tipo de tecnologia para transmitir informações e lhe 

proporcionar um meio para interagir” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 01). 

Neste contexto, o conviver entre os sujeitos se dá principalmente dentro de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Esses ambientes podem tanto ser 

vivos, dinâmicos e produtivos, quanto fechados, vazios e limitados. Tudo decorrerá 

da concepção pedagógica do curso e disponibilidade para o convívio dos envolvidos, 

refletidas na qualidade das relações e interações entre professores/tutores e alunos. 

Assim, nosso entendimento sobre o navegar da tutoria está também relacionado ao 

contexto do ambiente virtual, palco das situações que afetam os tutores e das ações 

que emergem destas. 

Neste texto, expressamos nossas compreensões acerca do navegar da 

tutoria, tendo como guia os navegadores-tutores, seus relatos e suas práticas. 

Assim, percorremos relações e situações que os afetam e vimos como eles 

responderam a isso. Explicamos, então, esse navegar através das categorias 

construídas na análise dos documentos, sem nos basear, no entanto, na sequência 

de apresentação das mesmas (Figura 2). Isso quer dizer que tecemos um metatexto 

tramando as categorias Turbulências e Em busca de bons ventos e suas 

subcategorias. Com isso, reforçamos que o navegar pelas águas da tutoria não se 

constitui em um ato linear que começa na turbulência e termina na navegação 



 

 
 

53 

tranquila, mas se faz num constante exercício de adaptação às adversidades e de 

busca pela convivência.  

Os tutores embarcam, começam a navegar e, aos poucos, vão aprendendo a 

lidar com os ventos, conhecê-los, ficam atentos à modificação do clima e das águas, 

içam as velas, esticam o pano e seguram as cordas. Mas onde está o vento? O 

barco, sem ter como navegar, só se mantém em curso pela força de um pequeno 

motor a carvão. Os navegadores, após muitas horas de esforço para manter as 

velas arqueadas e sem o vento para impulsioná-las, acabam se cansando, 

esmorecendo. No entanto, sem soltar as cordas, começam a tentar explicar tal 

fenômeno. Será que estamos virados para o lado certo? Será que a pressão 

atmosférica está muito elevada ou pouco? O que pode estar acontecendo? 

  Como vimos anteriormente, tanto os tutores como os documentos legais 

reconhecem que uma das principais funções dos tutores a distância é a mediação 

pedagógica (BRASIL, 2009a, 2007; TIJIBOY et al., 2009a). Mediação que, para 

Masetto (2003), vai além da ação pedagógica, abrangendo os materiais utilizados e 

o envolvimento dos estudantes na aprendizagem. Assim, para cumprir essa tarefa, 

os tutores precisam estar presentes no ambiente virtual e em constante interação 

com os alunos. Mas e quando os alunos somem e não aparecem no AVA? Não 

participam das atividades? Quando a convivência não acontece? Lidar com a 

ausência e com a consequente limitação das ações parece ser a principal fonte de 

descontentamento e desmotivação dos tutores. 

  Percebemos, pela densidade da subcategoria “A ausência de vento”, que a 

ausência dos alunos é o fato que mais afeta emocionalmente os tutores. Os tutores, 

quando iniciam a tutoria, esperam colocar em prática suas funções de mediação, 

interagir e conviver com os alunos, mas logo percebem que as coisas não são tão 

simples como imaginavam. “Quando eu entrei eu pensava que: - Poxa, tem que ter 

muita cautela. Porque eu acho que é muito aluno lhe buscando o tempo todo, quase 

24 horas. Como isso não aconteceu, foi um balde de água fria. Meu Deus, cadê o 

povo? É estranho”.  

O que pudemos verificar nas observações é que menos da metade dos 

alunos matriculados em cada disciplina participava das atividades propostas no 

AVA, isso sem nos referirmos à qualidade desta participação, claro. “Acho que 

dessa vez tinham 29 alunos inscritos e participando durante o semestre foram uns 
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13, quase 50%, e no fim das contas quem enviou os ensaios foram uns 7. Mas é 

assim, chegando a 25% na atividade final já é melhor do que semestres anteriores”. 

Frente a esta situação, os tutores de um dos cursos observados foram 

orientados pela Coordenação a tentar localizar os alunos que nunca haviam 

acessado o AVA após o início das disciplinas. “A gente tentou constantemente 

mandar mensagens para esses alunos-nunca”. No entanto, poucos responderam às 

mensagens e se engajaram no curso. A busca sem resposta seja aos ‘alunos-nunca’ 

ou aos alunos que acessam esporadicamente o ambiente, gera desmotivação. “A 

gente tenta acessar o aluno de algum jeito, mas nem sempre a tentativa é bem 

sucedida e por não ser bem sucedida sucessivamente, a pessoa [tutor] acaba 

ficando meio descontente, claro”. 

 Seja por mensagens enviadas em privado para os alunos, plantões via chat, 

seja por meio de atividades e fóruns, os tutores procuram exercer a tarefa e a 

responsabilidade das quais estão incumbidos, “trazer o aluno pra plataforma, e com 

frequência”. A grande responsabilidade de trazer com frequência os alunos para o 

AVA, sem que muito se possa fazer no que se refere aos moldes da disciplina, 

materiais e atividades, parece ser uma exigência um tanto quanto difícil. 

“Infelizmente você fica um pouco desmotivada até às vezes para trabalhar, porque 

você chama para discutir, lança coisas que você acha que vão ser produtivas e não 

dá certo”. “Já cheguei a postar três perguntas seguidas e ninguém responder”. “O 

que incomoda é a ausência deles no fórum”. “Tem alguns poucos alunos que entram 

em contato, mas você conta nos dedos de uma mão quem é que fala 

frequentemente com você”. Fica evidente que a ausência não é sanada com o 

simples acesso dos alunos, ou com postagens esporádicas. A presença aqui 

requerida não é a física, mas sim a relacional. 

 Os tutores de um dos cursos envolvidos na pesquisa, cumprindo uma 

orientação da coordenação, ofereceram semanalmente um plantão online para 

atendimento aos alunos. “Então tem um dia da semana que você escolhe e anuncia 

com bastante antecedência o horário que você vai estar duas horas online, que é 

chamado de plantão. E isso ainda hoje me angustia, porque muitas vezes eu fico 

duas horas: ‘Hola, que tal... Estoy por aquí’ e silêncio total. Então eu sou ignorada, 

né? Isso ainda angustia muito”. A angústia e a sensação de estar sendo ignorado 

desmotiva o tutor na ação. “Nesse segundo módulo eu não consegui ficar o mesmo 
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tempo porque eu estava vendo que os alunos não entravam de jeito nenhum”.  

 Fóruns esvaziados de discussão, chats de espera, mensagens não 

respondidas geram angústia, desmotivação, incômodo e, também, “um pouco de 

solidão, quando você se vê uma ilha, literalmente, dois ou três alunos mais ativos e 

em contrapartida a maioria ausente. Aí a gente sente essa solidão”. 

Neste sentido, não podemos negar o impacto da ausência recorrente nas 

emoções e, portanto, nas ações dos tutores, que se percebem desmotivados, 

angustiados, solitários.  

 Mas quais seriam as ações possíveis no domínio da desmotivação? Muitos 

tutores tentam sair desse domínio. “Eu vejo uma apatia generalizada. Que eu não 

quero que me afete, não quero que isso entre no meu sangue e que de repente eu 

diga: - Ih, eu vou sair desse negócio por que...”  

Apesar da consciência sobre a forma como a ausência os afeta e da 

necessidade de lidar com ela sem que se paralisem, os tutores acabam por adequar 

e reorientar suas ações, encarando a ausência como algo a ser aceito, ou como algo 

a ser revertido. 

Usando como exemplo o impacto da ausência nas emoções/ações dos 

tutores, percebemos que operar em espaços virtuais modula também o emocionar 

das pessoas que operam neles. Assim, as relações, por mais que ocorram em 

interfaces digitais, ainda são relações humanas e as emoções que delas emergem e 

reverberam “não são virtuais porque correspondem ao ocorrer interno do organismo 

como fundamento relacional” (MATURANA; DÁVILA, 2006, p. 37).  

E o que é esse ocorrer interno e tão real para o organismo? Vamos tentar 

explicar de forma simplificada (porque não é nosso objetivo discorrer sobre a 

fisiologia das emoções) o impacto que a ausência provoca nas emoções e nos 

sentimentos dos tutores.  

Ao ser encarregado de atender os alunos, mediar as atividades, a fim de 

facilitar e permitir aprendizagens, o tutor percebe a ausência como um Estímulo-

Emocional-Competente10 (EEC). Ou seja, ao interagir com o meio, o AVA, avalia-o e 

a ausência o afeta. Por quê? Porque se o tutor considera que sua função é interagir 

                                                           
10 Importante esclarecer que objeto ou acontecimento que representa um EEC pode tanto ter 

presença real ou ser uma lembrança, desde que desencadeie uma emoção (DAMÁSIO, 2004). E 
aqui nos referimos à ausência como um EEC por considerá-la, em nossas análises, como uma 
circunstância que afeta os tutores. 
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com os alunos, mas, ao entrar no espaço virtual de interação, não encontra 

postagens dos alunos para interagir, logo, a ausência passa a ser um elemento 

importante, que o afeta. Mas, se para este, seu papel fosse o de inserir atividades 

apenas, provavelmente a ausência de diálogo não seria um EEC. Nesta pesquisa 

nos importa o que os tutores consideram como EEC, o que os afeta e, assim, as 

emoções e ações que repercutem deste afetar. Portanto, a identificação de um EEC, 

neste contexto, é importante, visto que a avaliação é o primeiro passo para o 

desencadear da emoção e tem um papel fundamental para reagirmos e nos 

adaptarmos11 ao meio que nos rodeia (DAMÁSIO, 2004). 

À avaliação do ambiente (AVA), na qual é constatada a ausência do aluno, o 

corpo reage com alterações – na cor da pele, postura corporal, expressão facial - 

perceptíveis a um observador externo (DAMÁSIO, 2012). Para todas essas 

mudanças ocorrerem, internamente, vísceras liberam hormônios, músculos se 

contraem, vasos sanguíneos se dilatam ou comprimem, aceleram os batimentos 

cardíacos, tudo isso em resposta a comandos químicos e neurais. O cérebro a todo 

o momento vai recebendo, via sistema nervoso, relatos do que está acontecendo no 

organismo, ou seja, obtém uma ‘imagem’ da paisagem do seu corpo, revela-se o 

estado do corpo. “Esse processo de acompanhamento contínuo, essa experiência 

do que o corpo está fazendo enquanto pensamentos sobre conteúdos específicos 

continuam a desenrolar-se, é a essência do que chamo de um sentimento” 

(DAMÁSIO, 2012, p. 140). Ou seja, ao se justapor imagens mentais e pensamentos 

(qualificador) e estado corporal (qualificado) temos um sentimento associado a uma 

experiência. Assim, os sentimentos se tornam qualificadores do que é percebido. 

Pensamentos com certos temas compõem cada sentimento, podendo também 

evocar emoções. E por isso, na escala evolutiva, considera-se que os sentimentos 

vieram depois das emoções, pois se as emoções nos deram a capacidade de 

responder com eficácia às circunstâncias da vida, o sentimento introduziu um alerta 

mental afetando nossa memória e atenção (DAMÁSIO, 2004). Neste sentido, 

percebe-se que os planos cognitivos e emocionais estão constantemente ligados. 

 Assim, referindo-nos aos sujeitos da pesquisa, provavelmente, toda vez que 

                                                           
11 Na perspectiva de Damásio e Maturana, o ser humano é compreendido como um organismo 

adaptativo que através de reações regulatórias dinâmicas busca seu equilíbrio, sua homeostase. 
Nesse esforço adaptativo pela sobrevivência, as emoções sempre desempenharam um papel 
fundamental, pois “são um meio natural de avaliar o ambiente que nos rodeia e reagir de forma 
adaptativa” (DAMÁSIO, 2004, p. 62). 
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entram no AVA e percebem a ausência dos alunos são desencadeadas emoções e 

sentimentos ligados à sensação de mal-estar. No entanto, como a natureza nos fez 

seres autorreguladores, podemos reagir às circunstâncias da vida, tentando regulá-

las e promover a sobrevida. Neste sentido, os tutores irão se adaptar às situações, 

no intuito do reestabelecimento do seu bem-estar, seja tornando a ausência banal 

(deixando de ser um EEC), seja procurando formas de revertê-la. Pois, 

 
O equipamento inato da vida não está desenhado para produzir um 
estado neutro, a meio do caminho entre a vida e a morte. Pelo 
contrário, a finalidade do esforço homeostático é produzir um estado 
de vida melhor que o neutro, produzir aquilo que nós, seres 
pensantes, identificamos como bem-estar (DAMÁSIO, 2004, p. 42-
43). 
 

Bem-estar este que se refere à “sensação de estar em coerência com as 

circunstâncias” (MATURANA; DÁVILA, 2006, p. 35).  

Mas por que os tutores reagem de modo diferente à ausência do aluno ou 

qualquer outro EEC? Por que, para uns, estar coerente com as circunstâncias da 

ausência é tentar revertê-la e, para outros, é tolerá-la? Porque, sendo a emoção 

uma cadeia de processos nem sempre consciente, mas sempre interpretativa, cada 

um interpreta a partir de si, do repertório de vivências e experiências. O certo é que 

não é o EEC, neste caso, a ausência, que determina como reagiremos a ele. Pois  

 
[...] como sistemas viventes, estamos constituídos de tal modo que 
nada externo que nos afeta pode especificar o que nos ocorre, e que 
os agentes externos que nos afetam só podem nos desencadear 
mudanças estruturais determinadas em nós (MATURANA, 1999, p. 
39, tradução nossa). 
 
 

Assim, na interação recorrente com a ausência dos alunos, alguns tutores se 

adaptam à situação a partir do domínio da desmotivação, diminuindo a ação, o 

impulso para atuar, aumentando o distanciamento. “Tem vezes que você entra todo 

o dia e nunca tem nada. Aí você entra a cada dois dias, entra a cada três dias. Já 

teve vezes de eu entrar: ‘- Eita! Tem uma dúvida há dois dias!’ Aí lá ia eu 

responder!” Esta postura, apesar de aparentemente diminuir o afetamento que a 

ausência causa, e, portanto, o mal-estar frente a esta, representa também um ciclo 

de frustração, pois a emoção da desmotivação ainda está presente na ação. “Eu 

confesso que com o passar do tempo, a falta de feedback dos alunos me 

desmotivou um pouquinho. Então eu acho que hoje eu estou me aproximando de um 
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tutor padrão assim, faz o que pedem e é isso aí”. Percebe-se, que:  

 
O emocionar, o fluxo das emoções, vai definindo o lugar em que vão 
acontecer as coisas que fazem no conviver. Então, se uma pessoa 
se move, por exemplo, a partir da frustração, isso vai definir 
continuamente o espaço relacional na qual se encontra e o curso que 
vai ter seu viver. Se vive a partir da confiança, vai seguir um curso 
distinto. Assim, portanto, o que guia o fluxo do viver individual são as 
emoções e na constituição evolutiva também. (MATURANA, 2004, p. 
01) 
 

 
Por outro lado, o impacto emocional da ausência, mesmo que inicialmente 

suscite emoções de angústia, solidão e descontentamento, em um esforço 

adaptativo gerado a partir do mal-estar, pode desencadear também motivação de 

superação. Assim, alguns tutores relatam que vão atrás de soluções junto aos 

professores e à coordenação. “O curso da gente tem trabalhado em relação a isso, a 

gente tem sido autocrítico em relação a isso, a gente tem tentado várias estratégias 

para trazer o aluno mais pra junto, enfim pra fazer esse trabalho melhor”. Vamos 

abordar essas estratégias mais adiante, mas, antes, iremos discorrer sobre uma 

reação à ausência comum a todos os tutores: a tentativa de explicá-la.  

 Os tutores tentam entender o fenômeno da ausência dos alunos. Assim, a 

busca por explicações se dá na ação da reflexão, como num esforço para, a partir 

do entendimento, se manterem atuantes. “A gente fica pensando porque será? Por 

que acontece?”  

Os tutores percebem que a questão pode ter diversos fatores e que, portanto, 

a ausência pode refletir questões que eles não poderiam precisar. “Às vezes é 

desinteresse, às vezes é problema pessoal, às vezes eles estão mais dedicados a 

uma disciplina do que à outra. Às vezes por acharem que a disciplina é mais fácil 

acabam relaxando mais”. 

Alguns tutores consideram que os alunos se distanciam da convivência virtual 

como resposta ao distanciamento dos próprios professores, que não preveem 

espaços de discussão coletiva nas atividades propostas da disciplina, ou, mesmo 

existindo esses espaços, não interagem com os alunos, deixando isso 

exclusivamente a cargo do tutor. “Muitas vezes o professor fica ausente desse 

processo, ele aparece no início e no final [da disciplina]. Eu sinto que o professor 

mais presente, chama um pouco mais o aluno, que de certa forma se sente mais 

incumbido a participar, a estar colaborando, a fazer as atividades e tudo mais. Então 
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eu acho que o professor atuante é uma peça chave para a maior participação”. Lima 

e Sauer (2010) também concordam que a presença constante do professor na 

mediação do aprender é fundamental e consideram que esta ajuda o aluno a se 

sentir seguro e motivado a participar. No entanto, esta afirmação reforça, ao nosso 

entender, a percepção de que o tutor não é ou não se sente um professor. Por que a 

falta do professor conteudista/formador é sentida se há um outro professor 

disponível para o diálogo? Que frágil parece ser a autonomia e o empoderamento 

dos tutores. 

Neste sentido, a ausência também é relacionada ao despreparo: do professor 

que se exclui do processo de ensino, de interagir com os alunos e tutores por não 

entender seu papel na EAD; e do aluno que por não dominar as tecnologias digitais 

e/ou não se colocar como estudante autônomo corresponsável por sua formação, 

acaba se afastando da convivência virtual com respaldo da estrutura das disciplinas.  

O despreparo do aluno une-se à forma com que aprendem a lidar com a EAD, 

a partir do modelo pedagógico empregado por muitas disciplinas, que, privilegiando 

mais o conteúdo do que a forma de ensinar, possibilitam ao aluno “baixar todo o 

material, pegar um final de semana para ler tudo e postar as atividades todas de 

uma vez. E a isso se resume o trabalho do aluno”. E, assim, mesmo sem interagir e 

participar dos espaços de discussão e convivência oferecidos no AVA, o aluno 

“consegue passar se fizer só algumas atividades e for para a prova. Então ele leva 

isso para outras disciplinas e faz só o que é obrigatório”.  

Segundo Maturana e Verden-Zoller (2004, p. 33), cultura “é uma rede fechada 

de conversação que constitui e define uma maneira de convivência humana como 

uma rede de coordenações de emoções e ações”. Esta rede tanto é aprendida como 

pode ser conservada. Nesta perspectiva, parece haver uma conservação, no 

contexto estudado, da Educação Bancária (FREIRE, 1987) historicamente 

identificada no ensino tradicional presencial. Assim, o espaço muda, mas as 

relações não. O professor continua sendo considerado o detentor do saber, pois 

decide o quê, como e os recursos que os alunos utilizarão para aprender. Já os 

alunos recebem o pacote pronto, fazem download, estudam (ou não) e fazem a 

prova. E os tutores? (Os tutores? Quem são os tutores?).  

Na EAD, a ideia do tutor parte do pressuposto da interação, ou seja, deve 

haver interação e assim, a função do tutor ganha sentido. Segundo Behar et al. 
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(2013a, p. 47), etimologicamente o “termo interação (inter + ação) inclui conceitos de 

reciprocidade (isto é, sempre envolve pelo menos dois elementos que não precisam 

ser de mesma natureza) e de contato, que provoca mudanças nos elementos 

participantes”. Ou seja, se viver é conhecer e conhecer, em nossa perspectiva, 

pressupõe relação, percebemos que a interação está nas bases da educação a que 

nos referimos. E sendo a EAD uma modalidade educativa, e, portanto, é uma prática 

social, “tem que ter participação porque se fosse só para fazer prova, não teria 

ambiente, você receberia o material em casa pelo correio, não teria mediador, não 

precisaria de tutor”.  

Para os tutores isso é preocupante, pois se, por um lado, interfere na 

realização de sua função, por outro prejudica diretamente a formação desses 

estudantes. “Tudo bem que ninguém vai sair 100% formado de uma graduação, mas 

se você nem discute eu acho que é mais difícil você ser um profissional aberto a 

determinadas discussões. (...) Não é que eles não vão participar presencialmente, 

eu acredito que sim. Mas eu acho que com uma relativa dificuldade porque eles não 

participaram na graduação”. Os tutores se preocupam com a falta de interação, com 

a falta de convivência, pois entendem que a ausência reflete em uma “relação 

pedagógica insuficiente” interferindo diretamente nas aprendizagens. Na convivência 

poderiam refletir, “construir um conceito juntos, repensar”. “Porque quando a 

discussão acontece e flui de verdade a gente vê que as coisas acontecem e existe 

aprendizagem, as dúvidas surgem ali”. 

Os tutores querem viver a educação da interação recorrente, sendo “um 

suporte para os alunos”. Parecem saber, mas nem sempre de forma clara, que na 

EAD  

o importante são as reuniões ou interações diretas entre alunos e 
professores. O corpo presente não é apenas um corpo presente: é 
corpo, alma e tempo. A temporalidade não é um relógio, é um 
processo; a corporalidade não é matéria, é dinâmica relacional 
(MATURANA; DÁVILA, 2006, p. 37). 
 
 

Neste sentido, motivam-se na relação, a partir da interação recorrente com o 

estudante e não a pontual e fazem da busca por conviver com os alunos o mote 

de suas ações. “O que me incentiva a atuar é realmente a participação deles, é a 

troca, o feedback do aluno”. “E quando os alunos interagem é tão gostoso, é muito 

bom”.  
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É na interação que a educação acontece, pois o educar se constitui num 

processo no qual a pessoa, ao conviver com o outro, “se transforma 

espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais 

congruente com o do outro no espaço da convivência. O educar ocorre, portanto, 

todo o tempo e de maneira recíproca” (MATURANA, 2009, p. 29). Neste processo, 

os tutores se constituem tutores, aprendem a mediar, a conviver virtualmente e dão 

sentido à sua função. Assim como os próprios alunos, vão aprendendo a viver e 

aprender no espaço virtual.  

Nesse meio particular de interações no qual se realiza a convivência, ocorre o 

encontro com/no emocionar do outro a partir de uma rede de conversação presente 

no momento do encontro. É, então, a partir dessas interações recorrentes, que a 

aprendizagem ocorre, pois, para Maturana (2014, p. 109), “A palavra aprendizagem 

vem de apreender, quer dizer, pegar, ou captar algo. No entanto, [...], a 

aprendizagem não é a captação de nada: é o transformar-se em um meio particular 

de interações recorrentes”.  

As interações recorrentes geradas nas redes de conversação e suas 

implicações com o emocionar são muito evidentes quando estamos na convivência 

do processo educativo. Na convivência, tutores e alunos criam redes de 

conversação (linguajar e emocionar), adquirindo uma estabilidade que gera 

consensualidades. Podemos observar isso quando, numa conversação, muda a 

emoção, assim muda também o fluxo das coordenações de coordenações 

comportamentais consensuais e vice-versa (REAL, 2007). “Um aluno que está mais 

tranquilo, mais envolvido, acaba deixando a gente mais envolvido e mais tranquilo 

também”. “Quando a gente vê um aluno mais dedicado, a gente se empolga mais, a 

gente fica feliz”. É a interação que dá sentido à função. 

Em uma relação, nos afetamos mutuamente, pois há um encontro estrutural. 

 
Toda a interação implica num encontro estrutural entre os que 
interagem, e todo o encontro estrutural resulta no desencadilhamento 
ou num desencadeamento de mudanças estruturais entre os 
participantes do encontro. O resultado disso é que, cada vez que 
encontros recorrentes acontecem, ocorrem mudanças estruturais que 
seguem um curso contingente com o curso desses (MATURANA, 
2009, p. 59-60). 

 

E nesta rede de conversação, o AVA não se configura apenas como 

estrutura, como um espaço virtual que disponibiliza ferramentas e recursos de 
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comunicação e compartilhamento. O AVA é habitado, dinamizado na convivência do 

curso, em interações recorrentes, permeadas de conhecimentos e afetos. Assim, é 

possível transformar o ambiente virtual em um AVA, conceituado por Laurino-

Maçada (2001, p. 44) como 

 
[...] um sistema cognitivo que se constrói na interação entre sujeitos-
sujeitos e sujeitos-objetos, transformam-se na medida em que as 
interações vão ocorrendo, que os sujeitos entram em atividade 
cognitiva. [...] Não existem fronteiras rígidas do que é meio, objeto e 
sujeito, pois um ambiente virtual de aprendizagem, sob a perspectiva 
construtivista, se constitui, sobretudo pelas relações que nele 
ocorrem. 

 

As interações recorrentes ampliam a convivência e geram “uma alegria 

quando a gente vê outros se sobressaindo, pensa: pô, o cara é bom. Aí a gente vê 

que o ambiente [AVA] funciona, aí vem a satisfação e vê que o negócio pode 

acontecer de verdade”.  

Visando tornar o AVA um espaço dinâmico, permanentemente habitado por 

interações e aprendizagens, os tutores desenvolvem ações visando demonstrar 

presença, convidar os alunos a conviverem em interações recorrentes que geram 

aprendizagens. Porque não vivem só de ausências, os tutores sabem que 

 

[...] educar é uma coisa muito simples: é configurar um espaço de 
convivência desejável para o outro de forma que eu e o outro 
possamos fluir no conviver de uma certa maneira particular. Eu lhes 
respondo que, quando se consegue que o outro, a criança, o jovem, 
aceitem o convite à convivência, educar não custa nenhum esforço 
para se viver (MATURANA, 1993, p. 32 apud PELLANDA, 2009, p. 
77). 
 

Neste sentido, constantemente convidam os alunos para a convivência. 

Assim, preocupam-se com a linguagem que utilizam e procuram ampliar os espaços 

de comunicação com os alunos, utilizando os recursos do AVA, mas também o e-

mail e as redes sociais (mesmo que não seja recomendado pelos cursos).  

Por não terem recebido orientação sobre o uso da linguagem mais adequada 

para lidar com os alunos, os tutores revelam que, às vezes, se “sentem totalmente 

perdidos” e “um pouco sem saber”. No entanto, os tutores sabem que “a linguagem 

que utilizam afeta de alguma forma” o aluno e aprenderam isso na experiência. “Eu 

já percebi que algumas vezes, quando eu boto uma mensagem formal ou alguma 

coisa assim, eles ficam distantes” Por isso, acreditam que através da linguagem 
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acolhedora, informal, conseguem “fazer com que eles [alunos] sintam que eu estou 

ali e estou realmente disposta a acolhê-los”. “Se eu tentar ser informal e ser mais 

amigo no sentido de me dispor: - Estamos aqui para ajudar no que precisar; 

Qualquer dúvida, fale. Nesse sentido de se mostrar solícito. Vai ajudar, eles vão se 

sentir mais assistidos, né?”. 

Lima e Machado (2010) ao estudarem o uso da linguagem nas interações de 

tutores e seus estudantes no espaço virtual percebem a necessidade da utilização 

de uma escrita informal que se aproxime da oralidade como condição para o 

estabelecimento da proximidade e criação de vínculos entre tutores e alunos, o que 

favoreceria a construção colaborativa do conhecimento.  

A linguagem para Maturana (2009) se dá no entrelaçamento do linguajear 

(verbo que reforça seu caráter de atividade e não de faculdade) com o emocionar e 

se configura como “um operar recorrente, em coordenações consensuais de 

coordenações consensuais de ação” (p. 20). Isso quer dizer que a linguagem se 

constitui e se dá, no espaço da convivência, no fluir de coordenações consensuais 

de ação, e não na cabeça ou na estrutura do corpo, nem na gramática ou na sintaxe 

(MATURANA, 2009). E, por isso, os tutores utilizam a linguagem para afetar, se 

expor, se mostrar, se conectar com o aluno na relação. Consideram que a 

linguagem informal “é a que mais aproxima”. “Tento não usar muitos imperativos 

para você não parecer autoritária, alguém que tá ali só mandando o aluno fazer 

coisas. Eu tento me mostrar: ‘Vamos colaborar; Preciso da participação de vocês 

para eu poder ajudar; Vamos juntos construir alguma coisa’. Eu tento passar isso na 

linguagem. Não sei se consigo totalmente”. “Então eu acho que esse acolhimento, a 

afetividade, a motivação que a gente dá para um aluno que às vezes tá querendo 

desistir, que tá querendo largar tudo, acho que isso é decisivo em alguns casos. 

Tem aluno que quer desistir e aí a gente chega junto e tá aberto e se mostra aberto, 

aí ele acaba continuando e superando as dificuldades. Eu acho que é fundamental”. 

Chabot e Chabot (2005), em seu livro “Pedagogia Emocional”, argumentam 

sobre a importância do sentir para o aprender. Baseando-se em estudos de 

neurociências afirmam que o cerne do aprendizado não está nas competências 

cognitivas, mas nas competências emocionais. E, por isso, acreditam que os 

professores devem se interessar mais sobre como o aluno aprende do que sobre o 

que ensinar.  
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Neste sentido, seria indispensável que professores e tutores desenvolvessem 

as competências necessárias à inteligência emocional. Para isso, os autores 

elencam cinco ações:  

Identificar as próprias emoções e as alheias; expressar corretamente 
as próprias emoções e ajudar os outros a fazer o mesmo; 
compreender suas próprias emoções e as emoções alheias; gerir 
suas próprias emoções e adaptar-se às emoções do outro; utilizar 
suas emoções e habilidades nas diferentes esferas de atividade. 
(CHABOT; CHABOT, 2005, p. 98). 
  

Mesmo que os tutores tenham revelado, durante as entrevistas, a dificuldade 

de refletir sobre as emoções nas suas ações docentes - “Emoção? É a primeira vez 

que eu penso nisso” - parecem ter claro que as emoções permeiam as relações e 

são refletidas em suas disposições e ações. “As emoções dos alunos e as nossas 

refletem e são importantíssimas para a aprendizagem”. Os tutores revelam na fala 

as emoções que vivenciam nas situações que lhes afetam, portanto, mesmo que 

não direcionados para isso, fazem o exercício da identificação das emoções. 

Também parecem saber que “eu posso usar a didática que for, mas o negócio não 

vai fluir se a pessoa está fechada, ela está com bloqueio, ou seja, as emoções dos 

alunos e as nossas refletem e são importantíssimas para a aprendizagem”. Neste 

sentido, percebemos que, de certa forma, os tutores identificam suas emoções, e 

procuram identificar as emoções dos alunos para estabelecer relações; também 

parecem ter o cuidado na expressão de suas emoções através da escrita. Além 

disso, tentam gerir suas emoções, principalmente quando se sentem entristecidos, 

enraivecidos.  

Através da linguagem acolhedora propõem estabelecer e revelar empatia. 

Para isso, utilizam algumas estratégias, personalizam as mensagens que enviam 

em fórum e inbox, referindo-se ao aluno pelo nome e colocando-se como parceiros 

de caminhada “como aquele colega que sabe um pouquinho mais e que vai tentar 

chegar mais perto”. Também se interessam por conhecer o aluno, “quem é esse 

aluno mesmo, deixa eu ver se eu já trabalhei com esse aluno antes, como é que foi 

esse processo. Você falar com o aluno sabendo quem ele é, conhecendo ele e 

demonstrando isso para ele, isso é muito valioso”. A empatia, segundo Damásio 

(2004), é um sentimento que nasce da simpatia. A simpatia seria, então, uma 

emoção que nos permite sintonizarmo-nos com o problema do outro. No entanto, é o 

pesar que faz a simpatia se tornar empatia, pois nos leva “a raciocinar sobre as 
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circunstâncias que causam esse pesar e sobre a forma de evitá-lo no futuro” 

(DAMÁSIO, 2004, p. 326). Ou seja, o tutor coloca-se no lugar do aluno. “A gente 

sabe que tá lidando com gente. E eu sei que por trás dali, eu sei que tem policiais, 

guardas-civis, tem uns que tem fotos com filhos. Tem muita gente guerreira ali, 

sabe? E isso me estimula a ser compreensivo”. Assim, conhecendo seu aluno, 

familiarizando-se com suas dificuldades e pesares, como estudante de EAD, há o 

entendimento de que “ser aluno a distância não é fácil” e isso abre possibilidades de 

atitudes de flexibilidade e disponibilidade para que os alunos vejam “que podem 

contar com a gente”, mesmo que tenham a consciência de que a empatia não é 

sinônimo de tratamento diferenciado. “Não pode porque você criou uma empatia por 

determinado aluno, dar mais vantagens a ele do que a determinados alunos. Então o 

sentimento é importante ajuda você a julgar o seu trabalho, mas não deve ser 

decisivo a ponto de ser injusto com os outros alunos”, o que revela que os tutores 

estão atentos à dinâmica das emoções presentes na relação com os alunos, assim 

como ao seu papel docente que pressupõe um compromisso ético com os alunos. 

Essa empatia se mantém, mesmo quando os tutores se sentem descontentes 

por ações desonestas do aluno, como “o plágio, que é o exemplo pior possível”. “O 

plágio é sempre uma coisa triste, por que a gente tá lá pra tentar discutir sempre e 

quando eles entregam um trabalho sem ter discutido com a gente e é um trabalho 

copiado, é aquela coisa: - Poxa, a gente estava aqui, estava disponível para ajudar. 

Isso desestimula um bocado. Me faz ficar um pouco triste com aquela situação”. Os 

tutores falam do plágio para exemplificar alguma experiência de desmotivação em 

relação aos alunos. Revelam que o plágio desencadeia emoções de raiva, tristeza, 

descontentamento e frustração e assim, sentimentos correspondentes. Como 

qualquer ser humano, admitem que sentem vontade de reagir “porque às vezes dá 

vontade de brigar mesmo”, “meio querendo realmente dar o ‘carão’ no aluno”, ou 

“responder ‘daquele jeito’”. No entanto, não o fazem porque “aí você tem que 

respirar fundo e pensar: esse aluno está acostumado com um modelo de ensino. 

Não é esse. Vamos ajudá-lo a superar. Não vamos brigar”. Segundo eles, “a 

vantagem da EAD é que a gente não tá na frente do aluno, a gente pode respirar”. 

“Eu comparo a EAD como se fosse uma novela e o presencial o teatro. O teatro a 

gente vive ao vivo, na EAD, se mandam um negócio meio desaforado lá, eu tenho 

tempo de respirar, de contar 1, 2, 3 e responder.” Esta pausa, esta “respiração”, 
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contribui para a mudança de emoção, seja pelo sentimento de empatia ao aluno, 

ou seja, por se apegarem à emoção que a docência desperta. “Acho que é nesse 

momento que a gente tem que respirar fundo se quer fomentar outra cultura de 

ensino, outra cultura de educação”. 

Assim, sentem-se no compromisso de alertar o aluno que cometeu plágio, 

informam que plágio é crime e orientam sobre as formas de não recorrerem neste 

erro, ensinando regras de citação e incentivando a autoria dos alunos a escreverem 

a partir de suas experiências e entendimentos. “A gente não pode se ofender com 

isso, a gente tem que guiar mesmo, explicar: - Olha, vamos tentar fazer uma 

produção nossa”. Para isso, preferem usar a mensagem privada disponível no AVA, 

para não expor os alunos.  

Na busca por interagir recorrentemente com os alunos, os tutores utilizam 

vários recursos disponíveis, como AVA, E-mail e Redes. No AVA, utilizam a 

mensagem privada (inbox), fórum, feedback de Envio de Tarefas e Chat. Dizem 

utilizar a mensagem privada mais do que fóruns de discussão e feedbacks de envio 

de tarefa. “Geralmente a mensagem tem a finalidade do feedback” e de chamar os 

alunos para a participação das atividades. Consideram que os fóruns são pouco 

utilizados e, às vezes, configuram-se como espaços “para dar o retorno das 

atividades, se tá bom, se tá ruim, melhore aqui”. Acreditam que “deveria haver mais 

fóruns de discussão”, mas admitem que, mesmo quando podem criá-los, grande 

parte das vezes, o fórum não gera discussões. 

Sugerem, então, que à participação dos estudantes seja atribuída nota, 

“porque no fim das contas a coisa se resume a ganhar ponto, por que se você passa 

uma lista de exercícios eles não fazem, mas se você diz que vale a metade da nota, 

eles fazem”. Mas se para um dos cursos observados a pontuação pela participação 

ainda é facultativa, para o outro curso este tipo de avaliação se tornou uma conduta 

motivada pela experiência. “Antes, cada professor criava o seu meio, alguns 

preferiam não pontuar as atividades porque a maioria era copiada da internet, aí 

preferia dar um maior valor à prova mesmo. Agora a indicação é que sejam as 

atividades [no AVA] 40% e a prova 60%, para atrair para a plataforma mesmo”. No 

entanto, é consenso entre os tutores que a pontuação pela participação é uma 

estratégia que ajuda a trazer o aluno para o AVA, mesmo que esta presença não 

esteja atrelada diretamente à qualidade das interações. 
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Outra estratégia que os tutores percebem que funciona para trazer os alunos 

para o convívio virtual é “lançar as atividades e tarefas pouco a pouco, no lugar de já 

postar tudo”, pois isso faz com que o aluno seja impelido a acessar constantemente 

a plataforma, e não só no início e final da disciplina. 

A fim de fomentar a participação nas discussões dos fóruns-atividades, os 

tutores convidam os alunos para a interação através de mensagens coletivas e 

“quando vão aos polos buscam falar para os alunos interagirem”. E quando tudo 

parece não funcionar, alguns tutores lembram os alunos de que a participação é 

pontuada “Pelo fórum, meu último incentivo foi bem ameaçador. Eu entrei lá e disse: 

- Gente, olá como vocês estão? Estou sentindo a ausência no fórum. Só gostaria de 

lembrar que o acesso ao fórum faz parte da avaliação e para que vocês não se 

prejudiquem vocês devem contribuir, participar das discussões, devem responder as 

atividades porque isso faz parte da nota de vocês.”  

E quando os tutores conseguem trazer alunos para o AVA, especificamente 

para os espaços de interação coletiva, observamos que o diálogo se dá apenas 

entre tutores e alunos, de forma pontual. Não há interação entre os alunos e 

dificilmente os alunos respondem às postagens dos tutores. “Às vezes os alunos se 

limitam mais a responder o seu, não interagem muito com a resposta do outro, 

sabe? E eu ainda tento colocar assim: Fulano, fulano e fulano, o que vocês acham? 

Coisas assim. Tentando ver se rola uma conversinha, um bate-papo.”  

Assim, no diálogo direto com o aluno realizam postagens para validar as 

inserções dos alunos e com isso procuram incentivá-los, como: “Hola, Fernanda! 

Muy bien observado! (...) Enhorabuena por tu participación y espero haber 

respondido a tus dudas. Abrazos”. Ainda, realizam postagens com o objetivo de 

instigar os alunos a desenvolverem melhor suas ideias e refletirem. “Aproveito e 

peço que você Jaqueline, assim como aos colegas Dilson e Jair, que ampliem suas 

respostas quanto à metodologia adotada pelo autor na proposta do conteúdo na 

obra analisada. Sugiro a leitura do capítulo 2 do Livro da Coleção Explorando o 

Ensino cujo link está no ambiente com a atividade.” Utilizam o fórum para incentivar, 

instigar através de perguntas, tirar dúvidas e fomentar o diálogo. 

No entanto, falhas constantes no sistema e de acesso ao AVA, parecem 

inutilizar os esforços para o convívio com os estudantes. Os tutores então assumem 

outra postura e chegam a considerar que “a gente tem que pensar até quando vai 
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lançar as atividades, para que eles consigam baixar logo, fazer em casa e não 

tenham que acessar a plataforma”.  

Nestes casos, são orientados a utilizar o e-mail, mas não as redes sociais 

digitais, mesmo considerando-as um meio eficiente de comunicação. “Quando o 

ambiente tá quebrado, o e-mail é uma via de fuga” e por isso “o e-mail é uma 

ferramenta que a gente não pode de jeito nenhum deixar de lado”. E alguns tutores 

ainda acreditam que o e-mail é uma boa via de interlocução com os alunos, mas que 

não pode ser usada para interação, só em casos de falha da plataforma. “Às vezes, 

eles vêm pra gente por e-mail, mas aí eu encaminho para a plataforma, nem 

respondo por e-mail para tentar evitar esse contato por fora”. 

Como “fora” também são encaradas as redes sociais, como Facebook e 

YouTube, espaços desaconselhados pelas coordenações para a interação com os 

alunos. No entanto, os tutores sabem do potencial das redes, inclusive por 

experimentá-las em seu contexto pessoal e em outros âmbitos do seu contexto 

profissional. “Nós temos um grupo no Facebook dos tutores, professores e 

coordenação e eu vejo que a interação do pessoal é muito boa. Um ajudando o 

outro”. Mesmo cumprindo a orientação de não utilizarem as redes para interagir com 

os alunos, a fim de não dispersar os mesmos do AVA, os tutores percebem a função 

complementar das redes e dizem não poder prescindir do uso, mesmo que, para 

divulgação, de redes como o Facebook. “É engraçado, até o acesso da plataforma 

pelo celular é complicadíssimo, mas o Facebook todo mundo vê. Então a gente 

posta lá e o aluno tem acesso, né?”. Assim, utilizam o Facebook para transmitir 

recados do curso, avisar prazos de atividades, datas de avaliações e encontros 

presenciais, “porque se não divulgar no Facebook é capaz deles não comparecerem 

[ao encontro presencial], né?”. 

Antes da orientação sobre o não-uso de redes sociais, os tutores utilizavam o 

Facebook para interagir com os alunos, mesmo que sem pretensões pedagógicas. 

“O que acontecia em semestres passados é que a gente tinha muita interação com 

os alunos no Facebook, em páginas que foram criadas pelos próprios alunos e até 

por disciplina. E aí se reforçou, nos últimos semestres, de parar com isso: vamos 

interagir pela plataforma!” Esta questão nos faz refletir sobre o seguinte aspecto: os 

alunos, de forma autônoma, criaram espaços na rede nos quais houve interação. E 

não é interação e autonomia que buscamos na EAD? Talvez esses casos devam ser 
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analisados e estudados como potencial de interação e aprendizagem.  

Alves e Araújo (2013) ao pesquisarem o uso pedagógico do Moodle e 

Facebook em uma disciplina semipresencial do Ensino Superior, relataram que a 

rede social parece atrair a participação dos alunos por seu desenho interativo, de 

compartilhamento e por possuir maior vínculo à realidade dos alunos. Para as 

autoras, apesar de o Facebook ser um espaço propício à dispersão, ele se 

apresenta como uma ferramenta altamente pedagógica, se utilizada a partir de um 

desenho pedagógico que pressuponha interação, colaboração e cocriação. 

Apesar de o Moodle permitir a integração com redes sociais como Facebook, 

nos cursos observados, essa integração não foi realizada. Se, por um lado, muitas 

vezes a abertura de fóruns no AVA cabe aos professores/tutores; por outro lado, os 

espaços que possibilitam essa autonomia do aluno não são considerados. Será que 

por trás dos muros do AVA pode haver ensino e aprendizagem?  

Ribas (2015) pesquisou o uso de redes sociais como espaço complementar 

ao AVA, e verificou que, a partir do aumento das interações e trocas que as redes 

proporcionam, houve um impacto na melhora do desempenho acadêmico dos 

estudantes. O fato é que, se ainda faltam aos professores formação ou motivação 

para lidar com as redes de forma a usá-las pedagogicamente, também há uma 

cultura de controle, da necessidade de registrar e centralizar os movimentos dos 

alunos.  

No entanto, em se tratando de uma modalidade que pressupõe e requer 

autonomia de todos os sujeitos envolvidos, o controle não parece ser a melhor 

opção. Segundo Maturana e Dávila (2006, p. 30), o controle é a dinâmica relacional 

“a partir da qual a pessoa, o outro e a outra, surgem negados em suas capacidades 

e talentos, estreitando a visão, a inteligência e a criatividade, gerando uma 

dependência na qual não são possíveis a autonomia e o respeito por si mesmo”.  

Mas como abrir mão da ideia de controle, da barganha de participação ou 

respostas certas por nota? Não consideramos que isso seja uma tarefa fácil e de 

produção individual, mas um exercício planejado e coordenado de professores, 

tutores, alunos, gestores, designers etc.  

Entretanto, para coordenar ações, é preciso uma outra emoção na base das 

ações educativas, que não negue o outro, mas que o aceite, o acolha. Para 

Maturana (2009, p. 22), essa emoção é o amor, a qual “constitui o domínio de ações 
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em que nossas interações recorrentes com o outro fazem do outro um legítimo outro 

na convivência”. Isso abre um campo de possibilidades de ações de colaboração, 

compartilhamento, confiança, escuta, respeito, que amplia e estabiliza a convivência;  

 Assim, é pela vontade de conviver, de dividir e construir, que os tutores 

revelam o quão importante é para eles colaborarem com coordenações e 

professores dos cursos. Quando falam de situações que os motivam a atuar, falam 

da colaboração com professores e do apoio da coordenação – tripulação 

coordenada. 

A colaboração, para os tutores, está relacionada ao respeito, à satisfação, à 

alegria e ao encantamento. Emoções que trazem bem-estar e repercutem na 

colaboração, quando “se convive na legitimidade do ser, que resulta do respeito por 

si mesmo e do respeito pelos outros”, e que não implica na negação do outro 

(MATURANA; DÁVILA, 2006, p. 33). Portanto, para um tutor que é afetado pela 

ausência e por ela é impelido a agir, encontrar colaboração na coordenação e nos 

professores causa grande satisfação. “A coordenação do curso é muito aberta, com 

um diálogo muito bom com os tutores. A gente podia trazer problemas para a 

coordenação e sempre ter respostas, né? Então eu acho muito bom”. 

 Para colaborar, precisamos escutar o outro e esta escuta consiste em 

considerar válido o que o outro nos diz. Quando isso ocorre, o outro ganha 

presença. A escuta então passa a conotar respeito por si e pelo outro e uma atitude 

humilde frente ao saber: nós não sabemos tudo. E para um tutor ou professor que 

quer melhorar sua atuação e procura na coordenação um suporte, a escuta é 

primordial para que juntos possam pensar novas estratégias.  

 Ao colaborarem com professores e coordenação, os tutores se sentem 

valorizados, respeitados, pertencentes ao processo educativo no qual se envolvem. 

“A professora sempre faz encontros antes da disciplina. Eu fiquei muito feliz com 

isso porque ela sugere, coloca as atividades e pergunta: - O que é que tu acha disso 

pra gente trabalhar? Tu acha legal? Ah, é ótimo. Foi importantíssimo”. Segundo 

Maturana (2014), o elemento fundamental presente no fazer coisas juntos é uma 

coinspiração na aceitação mútua.  

 Para os tutores, a relação de colaboração com os professores, quando 

ocorre, amplia a experiência docente e contribui diretamente para sua formação. “Foi 

muito bom colaborar com alguns professores, eu realmente cheguei a ajudar na 
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elaboração de muitas atividades e configuração das disciplinas. Isso foi muito bom. 

Hoje eu me sinto preparada, por exemplo, para passar para professora 

pesquisadora”. Interessa-nos pontuar que também na colaboração a autonomia do 

tutor é requerida, porque nesta, pressupõe-se o respeito por si, a confiança em sua 

capacidade de fazer com o outro e não para o outro.  

 O trabalho conjunto ensina, amplia as possibilidades de ação e pode melhorar 

a mediação pedagógica. “É um aspecto muito bom que o tutor esteja o tempo todo 

em sintonia com o professor, porque se não, quem é que vai estar realmente 

dialogando mais com os alunos? Se você não estiver em sintonia com o professor 

da disciplina, fica estranho, me parece, a sua conversa com o aluno porque você 

não vai estar realmente em condições, ter propriedade para expor, falar sobre o 

material, tirar dúvidas, por mais que você leia. Porque aí o professor é o autor. A 

sintonia positiva com o autor vai facilitar o trabalho final lá com quem tá na ponta que 

é o aluno”.  

 Mas o tutor, na colaboração, também é um autor? Importante refletirmos 

sobre a autoria desse processo. Segundo Novello, Laurino e Vaniel (2012), não só 

os professores, mas também os tutores, são autores, pois intervêm no processo 

pedagógico. Os tutores reivindicam sua autoria, tanto no cenário de docência quanto 

na participação pedagógica. “Não dá para o tutor ser um repetidor de conteúdo, nem 

repassador de atividades, né? Precisa até elaborar mesmo o material, né?” “Discutir 

o material com o tutor, eu acho isso essencial”. 

 Estas reivindicações ainda são necessárias, porque ainda imperam relações 

hierárquicas (Tripulantes desencontrados), nas quais “o tutor está sempre 

submisso ao modo didático dos professores”. “No fim das contas a ideia de 

hierarquia funciona para alguns professores, alguns professores querem que você 

se demonstre como tutora e não como professora”. A instituição de papéis 

nominalmente distintos, como o de professor e de tutor, pode ajudar a propagar essa 

cultura de relação hierárquica entre docentes, ao dividir trabalhos de maneira que o 

professor é o “intelecto” porque pensa a disciplina e o tutor é o “braçal”, pois a 

executa. Além de ser uma forma pobre de relação, ainda está baseada na divisão de 

trabalho, a qual é sustentada pela emoção da obediência (MATURANA; VERDER-

ZOLLER, 2004). Na obediência, há uma relação de poder outorgada pelo outro, há a 

negação de si, do que se quer. 
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 Novello, Laurino e Vaniel (2012) afirmam que é preciso superar a cultura do 

trabalho individualizado e desarticulado dos sujeitos na EAD, sendo “fundamental 

que as estratégias metodológicas sejam discutidas e acertadas entre o professor e o 

corpo de tutores de forma coordenada e consensual” (p. 249). Sendo assim, a 

superação da cultura já instaurada só será possível pelo estabelecimento de redes 

de conversações articuladas pela colaboração, pelo respeito, pela convivência, pela 

coinspiração.  

 Em nossas análises, mesmo não sendo nosso objetivo, percebemos que 

existe relação entre a participação ou não do tutor na construção e manutenção da 

disciplina e a percepção sobre o seu papel e a EAD. Das 11 disciplinas observadas, 

verificamos vários tipos e arranjos de atividades, com diferentes níveis de 

colaboração tutor-professor e de participação dos alunos nos espaços coletivos de 

interação. De forma geral, percebemos dois exemplos distintos, os quais 

apresentamos no Quadro 2. Cabe ressaltar que cada uma das disciplinas 

mencionadas foi tutorada por diferentes tutores de um mesmo curso.  

 

Quadro 2 - Relação entre espaços de interação, participação e percepção dos 
tutores 

 Disciplina 1 Disciplina 2 

Espaços de 
interação coletiva 

8 Fóruns de dúvida criado pelo 
tutor sobre cada conteúdo 
abordado. 

5 Fóruns-atividades (para debate 
e postagem); 
1 Fórum de suporte à tarefa; 
1 Fórum de notícias; 1 Fórum tira-
dúvidas para a prova final. 

Tutor colabora 
com o professor 
no planejamento 
da disciplina? 

 
Não. 
 

Sim: reunião de planejamento e 
constante diálogo para lidar com 
as situações apresentadas. 

Principais 
atividades do 
tutor 

Produzir vídeos com a resolução 
dos exercícios propostos e postar 
no YouTube; 
Aplicar provas presenciais; 

Auxiliar no planejamento da 
disciplina; Avaliar a participação 
dos alunos no AVA, atribuindo 
nota; 
Mediar fóruns de atividades; 

Participação dos 
alunos nos 
espaços de 
interação coletiva 

Baixa. Duas postagens com 
dúvidas de dois dos 30 alunos 
inscritos. 

Alta. Dos 25 alunos inscritos, 14 
participaram de todos os fóruns-
atividade. O tutor respondia a 
todas as postagens, postadas 
dentro do prazo. 

Percepção 
predominante 
sobre a EAD 

Não é o que deveria ser, baixa 
qualidade. 

A EAD impõe dificuldades, mas é 
séria e vêm ganhando 
credibilidade. 

Emoção mais 
destacada 

 
Desmotivação 

 
Motivação 
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referente à 
prática 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Com o quadro 2, gostaríamos de expor uma relação que percebemos 

recorrente nas observações e entrevistas: quando há colaboração entre tutor e 

professor, as ações dos tutores se ampliam e diversificam, há mais espaços no 

ambiente virtual para interação e reflexão de alunos, professores e tutores (linhas 1 

e 3) e mais otimista é sua visão sobre a EAD. Nesses casos, relatados por quatro 

tutores, mesmo que a ausência dos alunos ocorra, os tutores se sentem menos 

paralisados frente a esta e, assim, mais motivados ficam. Por outro lado, disciplinas 

que são planejadas sem a colaboração do tutor, geram angústia e desmotivação, 

pois os tutores não conseguem concretizar as possibilidades que vislumbram para 

fomentar a participação dos alunos. 

No caso da Disciplina 1, percebemos que sua estrutura, planejada pelo 

professor sem colaboração ou sugestão do tutor (Tutor 4), não propõe espaços de 

interação com os alunos. Ao tutor, cabe apenas disponibilizar vídeos com a 

resolução dos exercícios e abrir fóruns para atender as dúvidas dos cursistas. 

Observamos um AVA esvaziado, quase sem postagens do professor, dos alunos e 

alguns fóruns abertos pelo tutor, os quais são propostos apenas para tirar dúvidas, 

sem intenção de gerar discussões e reflexões. O tutor, sem abertura para sugerir e 

colaborar com o professor, vê na ausência desta relação a limitação de suas 

possibilidades de ação e, com isso, o esvaziamento da sua função. “Aí fica essa 

coisa da gente ter que tirar as dúvidas dos alunos no ambiente.” Passa então a 

considerar que estava “ganhando dinheiro do governo para não fazer nada.”  

Sem a convivência com professor e alunos, refletida através da ausência de 

ambos, o tutor se desmotiva. E quais seriam as ações possíveis no domínio da 

desmotivação? Para o tutor, suas ações ficam reduzidas então a fazer o que lhe 

mandam, e tornar-se o que ele chama de “tutor padrão”. Mesmo assim, este tutor 

não deixa de querer sair dessa situação, e mostra através de proposições algumas 

saídas como “deveriam ter mais fóruns de discussão” e professores contratados 

apenas para trabalhar nesta modalidade, com dedicação exclusiva.  

 Em contrapartida, vemos no exemplo da Disciplina 2 (Tutor 5), o tutor que é 

convidado a participar do planejamento da disciplina, ganhando autonomia para 
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avaliar a participação dos alunos, é imbuído de mediar atividades de fórum de 

discussão. Neste sentido, a estrutura da disciplina planejada de forma colaborativa, 

demonstra apostar nos espaços de interação para realização das atividades, tendo 

peso avaliativo. O tutor convive com a ausência de maneira propositiva, participando 

da reelaboração de materiais, propondo atividades, “claro que a professora tem um 

milhão de vezes mais experiência e conhecimento em nível de conteúdo e material 

que eu, mas eu participo dando sugestões no trabalho, no material”. A disciplina 

propunha certa dinâmica interativa e o tutor estava constantemente conectado à 

plataforma, “porque assim, aonde eu tiver internet, eu tô de olho. Eu já abri aqui 

hoje, já é força do hábito. É mais que facebook, a gente fica...”. O tutor que tutorava 

apenas uma disciplina, com 25 alunos inscritos, parecia conseguir dar conta da 

dinâmica proposta. Via-se como um “mediador, um facilitador”. Neste sentido, as 

condições didáticas, a colaboração e as interações, mesmo que ainda falhas, 

influenciavam a visão que o tutor tinha de sua experiência na tutoria: “Maravilhosa. 

Amando. Gosto muito. E quando os alunos interagem, que nem sempre acontece, é 

tão gostoso, é muito bom. Eu não imaginei que eu iria gostar tanto.”  

Estes dois exemplos expõem como as relações interferem nas emoções e 

influenciam ações na construção de espaços educativos. A ausência, a falta de 

diálogo e colaboração rompe a convivência, nega a potencialidade da EAD, além de 

gerar insatisfação em alunos, tutores e seguramente em professores e 

coordenadores. Por outro lado, lidar com a ausência pode ser menos frustrante, 

quando o tutor se coloca em movimento de participação e diálogo, significa seu 

papel e amplia suas possibilidades de ação e interferência no espaço educativo. 

Assim, ao navegarmos nas águas da tutoria, pareceu-nos claro o quanto as 

emoções estão implicadas em suas ações. Por se sentirem tocados, enraivecidos, 

entristecidos, motivados, alegrados, negados, os tutores se movem por entre as 

relações que estabelecem. 

Para os tutores, a ausência causa angústia, preocupação, solidão e, se não 

desmotiva a ação, impulsiona para a busca pela convivência. E é nas interações 

recorrentes com professores e alunos que os tutores se alegram, sentem satisfação 

e encantamento. É a convivência respeitosa que permite aprendizagens, que amplia 

os espaços e as possibilidades de ação, que constitui o ser tutor. 
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Parece-nos claro que as emoções estão atreladas às ações dos sujeitos na 

vida e, assim, nas relações do educar. E mesmo que cada um desempenhe na EAD 

um papel distinto, todos – professores, alunos, tutores, gestores – se afetam e 

emocionam reverberando diretamente no espaço educativo. As emoções, como 

elemento imbricado com a cognição, interferem, produzem e transformam práticas 

de ensino. Estão na disposição do sujeito em escutar, interagir, colaborar, ou se 

afastar, negar, agredir, se ausentar.  

 
O afeto é uma força que mobiliza e e-mociona. A emoção é o 
movimento que nos predispõe a agir. A cognição surge no 
acoplamento com o mundo, nas ações que executamos, por isso não 
se separa do plano dos afetos (ROCHA; KASTRUP, 2009, p. 393). 

 

Neste sentido, percebemos que propiciar condições para a convivência 

colaborativa, respeitosa, que mobilizem emoções profícuas para o educar e o 

aprender a distância, que possibilitem ações de aproximação, diálogo, respeito, 

escuta, coinspiração, deve ser um exercício conduzido a partir do reconhecimento 

do papel das emoções. É necessário fomentar a convivência entre tutores, 

professores, alunos, gestores, para que possam construir a EAD que almejam, 

descontruindo práticas, exercitando o ensinar e o aprender em convivências 

baseadas no amor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E O CAIS SE APROXIMA... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Depois de tanto procurar  
Motivos e explicações 

Depois de tanto palmilhar  
Desvios e bifurcações 

Da proa desta embarcação 
Consigo interpretar, enfim 

A carta de navegação 
Que o mar traçou dentro de mim 

 
A previsão sombria 

Assim se dissipou 
Aquela Estrela Guia 
Do céu me orientou 

 
Milhões de milhas naveguei 
Nem sempre ventos a favor 

Mas afinal reencontrei 
O cais da paz interior” 

Moacir Santos 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: E O CAIS SE APROXIMA...  

 

Nossa viagem está chegando ao fim e de longe já avistamos o cais de nosso 

desembarque. É hora de recordarmos tudo o que vivemos e aprendemos com tantos 

navegadores que cruzamos durante o percurso - tutores, teóricos, autores e poetas. 

Também, é o momento de analisarmos nossas escolhas e projetarmos novas 

navegações, novas rotas, neste mesmo mar que tanto nos encantou. 

A metáfora da navegação, as entrevistas e observações e a ATD nos 

possibilitou construir e compreender a viagem desta pesquisa e as implicações das 

emoções na dinâmica das ações dos nossos sujeitos tutores. Por acreditarmos que 

a pesquisa é uma construção que parte do observador, consideramos que esta 

metodologia de análise nos propiciou um exercício reflexivo, relacional e autoral 

importante. A ATD se mostrou um processo recursivo, rigoroso, difícil, mas ao 

mesmo tempo, ao nos possibilitar entrelaçar descrições, interpretações e teorização, 

permitiu-nos produzir uma nova compreensão do tema e do contexto.      

Foi importante realizar observações das disciplinas para poder compreender a 

dinâmica relacional da qual os tutores falavam nas entrevistas. Assim, as 

observações nos ajudaram a compor nossos entendimentos, ampliando os olhares e 

as interpretações. Nas entrevistas com nossos sujeitos navegadores, pudemos 

então explorar as percepções que os tutores tinham sobre seu contexto, sua função 

e relações que estabeleciam e, assim, deixar que revelassem na fala as emoções 

que permeiam a tutoria. Neste sentido, consideramos que a metodologia escolhida 

para esta pesquisa foi acertada e nos possibilitou alcançar os objetivos propostos. 

Ao navegarmos no mar da EAD tendo como guia os navegadores-tutores, 

percebemos que estes são exploradores. Isso porque, mesmo com quase nenhum 

conhecimento sobre o mar da EAD, sobre como navegar por essas águas, se 

lançaram no barco da tutoria. Ao navegar, vão se constituindo navegadores-tutores, 

vão aprendendo a ser/fazer neste barco que ora parece um bote limitante onde só é 

possível remar para que não afunde, ora um veleiro amplo e cheio de possibilidades 

de ação e descoberta de paisagens. Entram no barco sem saber ao certo suas 

funções, o que esperam deles e qual sua autonomia. A princípio, cumprem ordens. 

No entanto, a dinâmica a bordo, as relações que estabelecem, os impelem a ir além 

das ordens e desenvolver estratégias e ações sobre as quais não foram orientados 
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ou ensinados. Neste sentido, não só a relação que estabelecem com o barco, com 

os ventos, mas também com o capitão-professor é que influenciam fortemente o 

desempenho dos navegadores-tutores a bordo.  

O capitão é quem dita o ritmo da embarcação. O capitão que dirige o barco de 

forma coordenada e coinspirada com os navegadores, melhora as condições a 

bordo, valoriza as ações dos tutores e aumenta o potencial de navegação do barco. 

Já o capitão que entrega a rota da viagem traçada e desce para descansar no porão 

do navio, delegando a função de timoneiro ao tutor, ou àquele que pilota o barco 

sozinho apenas emitindo ordens aos demais, ignora a potencialidade dos 

navegadores e limita o trabalho destes. A hierarquia na relação aos poucos 

desestimula os navegadores, que acabam manejando as velas como podem para 

que o barco prossiga sua rota. 

A dinâmica variante das relações com os diferentes capitães influencia na 

constituição do ser navegador-tutor. Pode tanto ampliar experiências formativas na 

convivência, quanto, ao limitar a convivência, limitar também a formação deste 

profissional. 

O interessante é que a função alargada do navegador-tutor permite que este 

transite por diversas áreas, na medida em que os estudantes - seus principais 

interlocutores – solicitam. Também é a relação que estabelecem com os estudantes 

que os afeta e instiga a atuar. Os alunos são o vento da embarcação. Se cessam de 

soprar, interagir, participar, ou seja, ao se ausentar, o barco pouco pode andar, a 

despeito dos esforços dos navegadores e capitão, até mesmo do motor. Mas quanto 

mais o vento sopra, mais os navegadores trabalham, se desafiam, aprendem a 

navegar, interagem com o vento e navegam através dele. Alçam e regulam as velas, 

navegam com mais facilidade e alegria. No entanto, cabe ressaltar que para “captar” 

o vento, é preciso ter velas o bastante, ou seja, espaços de convivência, de 

interação. É necessário que tutores e professores convivam porque a convivência é 

formativa para ambos, mas também em colaboração, planejem estratégias que, 

visando a aprendizagem dos alunos, possam favorecer as experiências formativas, 

de reflexão, questionamento, debate, interação. 

Neste sentido, ao navegarmos pelas águas da tutoria percebemos o quanto 

as emoções estão presentes no fazer dos tutores. As ausências da convivência com 

os alunos e com os professores representam as grandes turbulências no navegar 
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dos tutores. A ausência de ventos e do capitão lhes tira o sentido de sua função. 

Tutores demonstram querer mediar, ajudar, facilitar, colaborar, e não pilotar o barco 

sozinhos, receber e executar ordens, tornarem-se navegadores solitários e 

burocráticos. Compreendemos, no entanto, que essas emoções são também 

influenciadas por uma cultura de relações hierárquicas que determina a convivência 

entre os sujeitos que participam da EAD, modelo UAB. 

Mas, mesmo quando conviver com as ausências parece ser uma constante, 

os navegadores continuam, almejam e buscam bons ventos. Só navegam “de vento 

em popa” quando as ausências são dispersas pela convivência e assim podem 

colaborar no planejamento de rotas, ampliar o número de velas, e interagir de forma 

recorrente com o vento. 

Acreditamos que a hipótese desta pesquisa, a qual reflete nossa vivência 

educativa e experiência em tutoria, orientou o nosso olhar e, permitiu que através 

deste estudo, reafirmássemos que as emoções estão presentes nas relações que os 

tutores estabelecem com o meio e os sujeitos envolvidos na EAD. Percebemos que 

os tutores se encontram entre dois polos: os professores e os alunos. Estar na 

mediação destes dois sujeitos os afeta diretamente, seja pela ausência que os 

entristece, frustra, desmotiva, ou pela convivência, que alegra, entusiasma, traz 

satisfação.  

E mesmo que não tenham consciência da influência das emoções em suas 

ações, reconhecem as situações que mexem com suas emoções, que os afetam. 

Por isso, imbuídos de sua função docente, conscientemente, buscam afetar os 

alunos, trazê-los para a convivência, para que as interações sejam recorrentes e, 

assim, certificarem-se de que as aprendizagens ocorram. 

Neste sentido, parece evidente que nossas ações não são movidas só pela 

cognição, que se supunha puramente racional, mas, também, pelas emoções, que 

imbricadas à cognição, determinam a todo o momento nossa dinâmica relacional, 

em qualquer espaço ou circunstância e em qualquer função que exerçamos. Como 

resposta adaptativa, as emoções nos ajudam a avaliar e reagir aos estímulos 

internos e externos, nos afastam ou aproximam, nos engajam ou submetem. 

Portanto, observarmos nossas emoções, o que nos toca e como reagimos, 

possibilita que criemos caminhos para reconhecer e lidar com as emoções, de forma 

a gerar bem-estar e fomentar nossa autonomia, desenvolvendo nossa inteligência 
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emocional. 

Mesmo que as emoções estejam ganhando atenção recentemente nas 

pesquisas na área educativa, este é um campo com muito ainda a ser explorado e 

com muitas contribuições à educação. Não devemos mais encarar a prática 

pedagógica como uma expressão da razão pura, e então nos atermos somente ao 

conteúdo, ao planejamento didático e ao quê ensinar. É necessário pensar em como 

se aprende, em quais emoções estão na base de nossas relações e o campo de 

ações que as diferentes emoções nos propiciam. Será que a negação, o medo, a 

submissão, ajudam nas relações de ensino e de aprendizagem? Devemos entender 

o humano considerando sua complexidade, esse ser que se constitui no 

entrelaçamento do emocional com o racional, e então pensar como esse ser se 

relaciona com o seu viver e com o conhecer. Refletir sobre o que nos move a 

aprender, para poder pensar práticas de ensino que não privilegiem o repasse de 

conteúdo, mas que propiciem experiências, vivências. 

 Se queremos construir outro caminho possível para a educação, e 

especificamente para a EAD, será preciso refletir, pesquisar e discutir sobre a 

influência das emoções e dos sentimentos nas ações de formação, planejamento, 

organização de conteúdos, nas relações que gestores, professores, tutores e alunos 

estabelecem entre si, com sua função. Será necessário fomentar espaços de 

reflexão aos profissionais envolvidos na EAD, nos quais se discutam os aspectos 

emocionais da docência, do planejamento pedagógico, da prática. E isso não se faz 

instruindo, informando, disponibilizando atividades e materiais, mas sim 

proporcionando experiências repletas de interações em um espaço relacional de 

reflexão coletiva da práxis, de observações sobre as posturas, práticas e cultura e 

discussões de suas repercussões. 

 Chegamos ao porto de desembarque de nossa viagem. Já não somos os 

mesmos que embarcaram. Eu, como timoneira dessa viagem, quero partir em novas 

navegações. Quero ser agora guiada pela emoção que as emoções dos alunos, dos 

professores, dos gestores despertam em mim. Quero vivenciar na prática um espaço 

de formação para os docentes e gestores da EAD, que proponha a reflexão sobre as 

emoções nas relações pedagógicas. Esta pesquisa nos apresentou tantas perguntas 

que não pudemos responder, que desembarco desta viagem agora com “um mundo 

em mim como de terras que não posso trazer comigo” (PESSOA, 2006, p. 225).  
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APÊNDICES 

 
Apêndice A - Termo de consentimento livre e esclarecido para participantes do 

projeto de pesquisa 

 
Convidamos o(a) Sr(a) a participar da pesquisa em desenvolvimento, nível 

mestrado, realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática e Tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco.  

O propósito da pesquisa é investigar as estratégias docentes de tutores no 

ambiente virtual de aprendizagem de cursos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

ofertados pela Universidade Federal de Pernambuco. Para tanto, serão realizadas 

observações das ações e estratégias docentes dos tutores no ambiente virtual em 

que atuam, e então, uma entrevista individual com os sujeitos da pesquisa.  

Sua participação é voluntária e será dará por meio de entrevista oral, gravada 

e observação da sua prática de tutoria no ambiente virtual de aprendizagem do 

curso de Graduação Licenciatura em Letras/Espanhol (UAB/UFPE) e outros espaços 

virtuais quando utilizados para comunicação pedagógica com os alunos. 

Asseguramos o sigilo absoluto sobre sua identidade, preservada na publicação de 

resumos, artigos e trabalhos resultantes desta pesquisa e mesmo após a elaboração 

do relatório final deste estudo. Para esclarecimento de dúvidas ou para maiores 

informações, entrar em contato pelos telefones (81) 9795-XXXX/3484-XXXX. 

Responsabilidade da pesquisa: Alice Fogaça Monteiro, mestranda do 

EDUMATEC- UFPE, sob a orientação da Profa. Dra. Thelma Panerai Alves. 

Assim, eu, 

___________________________________________________________, 

portador(a) da identidade n° ________________________, após ter sido esclarecido 

sobre a pesquisa, aceito participar de forma voluntária e coloco minha entrevista e 

minhas atuações enquanto tutor(a), no curso de Graduação em Licenciatura XXXX, 

à disposição da pesquisa acima mencionada. Este documento é emitido em duas 

vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com 

cada um de nós. 

 

__________________________________ 
Assinatura do/a entrevistado(a) 

 
________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
 

Recife, _____ de _____________de 2015. 
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Apêndice B - Roteiro semiestruturado para conversa com tutores sujeitos da 

pesquisa 

 
  Elaborei várias perguntas norteadoras, mas meu intuito é levar a entrevista 
como uma conversa fluída, aberta a novos questionamentos e aprofundamentos. 
Assim, mesmo que cada pergunta contenha muitas perguntas, as farei 
separadamente. 
 
1ª PARTE: CARACTERIZAÇÃO GERAL (Igual para todos os sujeitos) 
1. Qual sua idade? 
2. Qual sua formação? 
3. Há quanto tempo atuas como tutor(a) a distância? 
4. Há quanto tempo atuas neste curso? 
5. O que te levou a ser tutor(a) a distância? 
6. De modo geral, como tu avalias a tua experiência como tutora a distância? 
7. Tem alguma(s) ação(ões) que tu priorize enquanto tutora? Quais e por quê? 
 
2ª PARTE: PERGUNTAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS OBSERVAÇÕES: 
1. Tutor 1, neste primeiro módulo do curso XXX, atuaste em x disciplinas como 
tutora ficando responsável por xx alunos. Como isso se deu? Tu que escolheste as 
disciplinas para tutorar ou foi o curso? Como foi atuar com (esses) alunos? 
2. Como tu estabeleces a relação pedagógica à distância com os alunos? O que 
priorizas nessa comunicação com os alunos? 
3. Tu costumas te comunicar com os alunos por outros meios: mensagens no 
AVA, e-mail, facebook, whatsapp? Se sim, com que finalidade utilizas cada um 
deles? 
4. Nos recursos (que pude visualizar) utilizados nas disciplinas que atuaste, 
como chat, fórum, tarefa, notei pouca participação dos alunos. Como sentes e lidas 
com (esse tipo de participação)?  
5. Tu buscas incentivar os teus alunos a interagir no AVA? Como? 
6. Existem situações, na relação com os alunos, que te incomodem e te 
desestimulem a atuar? Poderia citá-las? 
7. Existem situações, na relação com os alunos, que te incentivem a atuar? 
Poderia citá-las? 
 
3ª PARTE: PERCEPÇÕES SOBRE AS EMOÇÕES: 
1. Que emoções tu achas que estão presentes na tua relação com os alunos na 
EAD?  
2. Tu consideras que as emoções dos alunos influenciam tua atuação? Como? 
3. Tu consideras que a forma como atuas, a linguagem que usas, afetam teu 
aluno na EAD? 
4. Como tu lidas com as tuas emoções em relação aos alunos? E com as 
emoções dos alunos? 
5. Para ti, qual o papel das emoções nos processos de ensino e aprendizagem? 
É diferente no ensino presencial e no a distância? Se, sim o que muda?  
 


