TENHA UMA CARREIRA DE SUCESSO COMO TUTOR
DE EDUCACÃO A DISTÂNCIA

7

Segredos para se Tornar um Tutor de EAD Eficaz

A Educação a Distância – EAD vem crescendo a passos largos no
Brasil e no mundo, o que demonstra que nunca tivemos tantos alunos
interessados nesta modalidade de formação, principalmente
universitária. O que mais impressiona é que há dez anos a EAD
praticamente inexistia, e segundo dados públicos hoje temos um milhão
de alunos estudando através da educação a distância, o que significa
em torno de um quinto do total de alunos que estão cursando o Ensino
Superior no Brasil. A previsão dos especialistas na área, é que esses
números dobrem em cinco anos.
Estes dados surpreendem e animam a todos, pois nunca tivemos
no Brasil tantas pessoas acessando a Educação Superior, portanto se
qualificando no país, e com isto adentrando ao mercado de trabalho
como obtendo mais qualidade de vida em todos os sentidos. Se por um
lado cresce a demanda de alunos no sistema virtual e aquece o
número de matrículas nas universidades, por outro há e haverá uma
grande demanda de vagas de trabalho para tutores!
A presença do tutor no ambiente virtual de aprendizagem em um
curso a distância, é o grande diferenciador, pois é este personagem
que permite que o aluno não se sinta solitário, e que assim ocorra a
interação multidimensional entre todos; realizando com eficácia a sua
principal função que é a mediação pedagógica, estimulando
continuamente a participação, o interesse, os questionamentos e as
atitudes argumentativas.

O tutor precisa ser portador de habilidades técnicas e habilidades
comportamentais para que possa desenvolver a função com eficácia e
com isto adquirir respeitabilidade pelas instituições de ensino e ser
requisitado cada vez mais. Tutoria, é um campo de trabalho em
expansão e que promete interessantes remunerações.
Vamos aos 7 Segredos para que você se torne um Tutor de qualidade?

7

Segredos para se Tornar um Tutor de EAD

_S

eja epicentro de moderação e facilitação nos diálogos e

discussões entre os aprendizes. Sempre esteja atento(a) a qualquer
“movimento” expressivo de seus alunos. Dê a palavra (pela escrita ou
falada em webconferências) a todos eles, mas nunca esqueça que a
liderança da sala virtual é sua. Você é o interlocutor! Não se perca
nisto.

_E

stimule permanentemente a interação e a participação de

todos os alunos envolvidos naquela sala de aula virtual. Faça que cada
um deles sinta que é parte significativa daquele contexto. Você bem
poderá construir esta sinergia, pois as ferramentas interativas permitem
isto, portanto só dependerá da sua motivação e iniciativa em construir
este ambiente de troca, de amizade, de compartilhamento.

_F

orneça aos seus alunos um retorno significativo em relação

aos questionamentos sobre o conteúdo, as atividades que valem nota,
questionamentos em relação ao ambiente de aprendizagem e as
informações gerais do curso. Não permita que o aluno fique no vácuo
sem a informação que para ele é tão importante! Lembre-se que aquilo
que para você é fácil e perceptível dentro do ambiente virtual, para o
aluno pode não ser.

_D

ê retorno aos alunos no menor prazo possível, como por

exemplo em 6 horas no máximo. Se a cada 6 horas você entrar no
sistema para verificar o que ocorre ali e se prontificar a responder as
questões, tenha certeza que você além de fazer um trabalho de
excelência será muito bem avaliado pelos alunos ao final do Curso.
Sabe por quê? Porque a maior angústia dos alunos online é aguardar o
retorno do tutor. A espera para eles é algo muito difícil de lidar e se você
for “rápido”, ajudará muito principalmente no desencadeamento de
importantes dúvidas e compartilhamento de ideias.

_P

rocure se colocar no lugar “existencial” do seu aluno. Pense e

sinta como gostaria de ser atendido em suas necessidades em um curso
a distância. Este sentimento chama-se “empatia”. Se você conseguir
perceber isto dentro de você, já terá conquistado um grande passo
para se tornar um grande tutor(a).

_P

rocure desenvolver habilidades gerais em relação a Ensino e

Aprendizagem em educação a distância, se reciclando ao realizar
cursos de extensão, de formação na área, leituras de artigos e de livros
atuais que tratam deste assunto. Tudo em EAD evolui a passos largos,
portanto acompanhe e mantenha-se atualizado(a)!

_ A

companhe permanentemente o desenvolvimento das

tecnologias de rede e de softwares disponíveis no mercado que
mudam constantemente; e desenvolva sempre que possível novas
habilidades técnicas/tecnológicas para domínio do ambiente virtual
(online).

5

Dicas para se empregar na área de Tutoria

-F

aça um Curso Específico de “Formação de Tutores em EAD”

-C

onstrua um Currículo e Insira esta Habilidade que Adquiriu

em seu Currículo.

-D

isponibilize o seu Currículo em Sites de Vagas de Emprego

(Catho – Linkedin).

-E

nquanto aguarda o Recrutamento de alguma Instituição,

continue investindo em sua “Formação de Tutor”, realizando cursos livres
na área de tutoria e lendo livros e artigos a respeito do tema.
Mantenha-se atualizado(a).

-Q

uando chamado(a) para Entrevista, mostre-se motivado(a)

pela vaga e explicite os seus conhecimentos adquiridos na área.

Lançaremos dentro de algumas semanas o nosso E-Book intitulado
“Como Construir uma Carreira de Sucesso como Tutor em EAD”.
Aguarde! Nós o (a) avisaremos!

BOA
SORTE!!!
Liliam Silva
Blog Educação a Distância
http://www.educacao-a-distancia.com

