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Resumo
A educação a distância é usada como solução para várias propostas no tocante ao aumento da
capacidade de ensino superior, que com a expansão da internet se aliou as instituições de ensino
superior para aumentar a polivalência da educação à distância. O artigo tem como objetivo a
verificação do papel e a importância do tutor EaD, pois a modalidade cresceu muito nos últimos anos
e esse crescimento tem como fonte fatores que contribuem para desenvolvimento humano e social.
Nesse conceito foi realizada uma consulta em 14 artigos de revistas científicas na busca direta
pela plataforma Google Acadêmico ®e 6 livros de bibliotecas universitárias, com o critério de
seleção de assuntos que versam sobre a necessidade e importância do tutor na aprendizagem EaD.
Deste modo vemos o docente-tutor como um elemento importante para o desenvolvimento
cognitivo do estudante em atividades coletivas ao longo da disciplina, responsável por orientar,
acompanhar, provocar e estimular a construção do saber do estudante. Verificou-se então o tutor
como profissional que contribui fortemente para o modelo de EaD usado atualmente, pois o tutor
mostrou ser um profissional competente que auxilia de forma distante, porem presente ao
conhecimento do aluno.
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