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RESUMO 

 
O presente estudo, intitulado “A formação por fio: o tutor na EAD no Estado do 
Tocantins” é resultado da investigação empreendida nos estudos de Mestrado em 
Educação ligada à Linha de Pesquisa: Formação e profissionalização docente, da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Este estudo tem por objetivo 
discutir e compreender quem são esses sujeitos denominados de “tutor” que atuam na 
formação de pedagogos na modalidade a distância no estado do Tocantins. Parte-se do 
princípio de que as relações estabelecidas entre educação, trabalho e tecnologias, em 
especial as ocorridas nas últimas décadas do século XX e início do século 
XXI,demonstram mudanças em todos os setores da sociedade, sobretudo, no campo de 
políticas voltadas para a formação de profissionais para a educação e que toma para tal 
intento o incentivo à certificação em massa e a ampla expansão da educação a distância 
como modalidade para a realização de cursos de formação inicial superior. Utilizou-se 
dos referenciais teóricos de Castells (2001), Ianni (1999, 2000), Antunes (1992, 2003), 
Barreto (2001, 2003, 2008), Belloni (2001), Chauí (1999, 2001) Frigotto (2003, 2007) 
Kenski (2007,2008), Kuenzer (1999, 2007), Marx e Engels (1983), Marcuse (1973), 
entre outros. A pesquisa implica a recuperação de aspectos históricos que consolidam a 
reestruturação do modo de produção capitalista e o entendimento de que está em curso a 
“sociedade informacional”, cujo amparo se dá nos avanços tecnológicos e sua aplicação 
principalmente nos campos da economia, comunicação, política, educação e trabalho. 
Para tanto, foi realizada uma pesquisa empírica, com abordagem qualitativa e 
compreendida como estudo de caso, em que se fizeram uso de instrumentos de coleta de 
dados como entrevistas semi-estruturadas, aplicação de questionários, observações e 
análise documental. Como sujeitos envolvidos na pesquisa participaram: os assistentes 
de sala, que atuam no município de Araguaína, Estado do Tocantins e que realizam 
trabalho de tutoria nas telesalas do curso de Pedagogia oferecida na parceria entre 
Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS) e empresa EADCON; alunos 
regularmente matriculados nos 3º e 5º períodos do curso de Pedagogia no primeiro 
semestre do ano de 2008 e o coordenador administrativo do curso. Os resultados 
encontrados apontam para o fato de que os sujeitos pesquisados desempenham uma 
função que não os caracteriza como tal, ou seja, como tutores; demonstram que o 
modelo de EaD ali posto em desenvolvimento não corresponde ao modelo proposto nos 
documentos; a precariazação, as más condições objetivas de trabalho e desvalorização 
dos profissionais que atuam diretamente na formação de futuros professores, reafirma o 
processo de desvalorização social e proletarização do trabalho docente, em se tratando 
de educação a distância. Chama atenção, a respeito da função social da educação e da 
universidade entre educação, trabalho e tecnologias da informação e comunicação, em 
que novos atores educacionais, no caso, ostutores, sugerem estudos que conduzam à 
reflexão entre formação e trabalho docente em educação a distância. 
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