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RESUMO
A percepção acerca do fato de que a precarização do trabalho encontra-se cada vez mais
presente no ambiente educacional somada ao fato de que a Educação a Distância tem crescido
substancialmente nos últimos anos, suscitou a necessidade de investigar a prática da tutoria
exercida nas Instituições de Ensino Superior, em particular, na Universidade Federal de
Uberlândia (UFU). O principal objetivo deste trabalho é, portanto, investigar a precarização
do trabalho do tutor EaD e a imagem atribuída a este profissional. E, como objetivos
específicos: enumerar as características que ilustrem a questão do paradoxo precarização do
trabalho e a necessidade de qualificação contínua que caracteriza o sistema de tutoria utilizado
na Educação a Distância; analisar imagem atribuída pelo corpo docente da Universidade aos
tutores que atuam nos cursos ofertados na modalidade à distância; apresentar uma proposta
para tutoria capaz de contemplar as funções exercidas por este profissional e que possibilite o
reconhecimento do tutor enquanto ator da prática docente. A pesquisa documental e revisão
bibliográfica têm como recorte temporal a década de 1990 e estende-se até o ano de 2013,
período em que ocorre a coleta de dados. Os instrumentos de coleta de dados utilizados são os
questionários, que estão em fase de aplicação e os grupos focais que serão realizados
posteriormente. Espera-se comprovar a hipótese de que, os tutores necessitam urgentemente
de um reconhecimento da prática docente realizada e uma legislação específica que os
ampare, pois, são profissionais que estão diretamente envolvidos na formação acadêmica dos
alunos sob sua orientação.
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