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Resumo: Este artigo tem o propósito de refletir sobre a Educação a Distância e seus desafios, 

sobretudo a concepção acerca da ação ética do tutor e a gênese de sua identidade. Este trabalho 

reflete a educação a distância e suas inquietações, paradigmas e discursos, e analisa a literatura 

corrente sobre tutoria e ética no cenário da educação a distância. O presente estudo aborda a 

ação do tutor de LE, analisando suas atitudes de acordo com as percepções metodológicas para 

o ensino da língua estrangeira de acordo com o Pós-Método. Na análise dos discursos atuais, 

verifica-se a necessidade de pensar em novos elementos que promovam a aprendizagem e as 

relações entre todos os envolvidos no contexto da EaD. Nas ações da tutoria, e 

consequentemente no relacionamento entre todos os envolvidos no contexto da EaD, trabalha-

se visando a autonomia e a construção do conhecimento. O presente estudo propõe as reflexões 

sobre o ensino da língua estrangeira de acordo com a era Pós-Método como norteadoras da 

prática pedagógica do tutor. 

Palavras-Chave: Educação a Distância, Ética, Pós-Método, Tutoria on-line no Ensino de 

Línguas. 

1. Introdução 

A educação a distância revela-se crescentemente responsável pelas modificações 

metodológicas e tecnológicas no cenário da educação. O ingresso ao ensino superior para as 

pessoas que antes não tinham possibilidades, agora faz-se realidade. Através desta modalidade 

revolucionária, pessoas que antes não tinham a possibilidade de se aperfeiçoar, por vários 

motivos, principalmente por morar distantes de um centro acadêmico, ou por não ter condições 

econômicas, têm a possibilidade de estudar com celebrados docentes, em instituições 

privilegiadas, além de muitos outros benefícios que a aprendizagem a distância permite.  

Observando este contexto educacional, o presente estudo busca refletir a educação a 

distância e suas inquietações, ressaltando o papel do tutor de língua estrangeira nesta dinâmica 

e sua ação ética e responsável. Assim a questão essencial deste trabalho é: quais os desafios do 

tutor em EaD na perspectiva das concepções do Pós-Método?  

Busca-se refletir aqui sobre a Educação a Distância e seus desafios, sobretudo a 

concepção acerca da ação ética do tutor e a gênese de sua identidade, idealizando a pesquisa 

como promotora de seu desenvolvimento, e a consciência ética e responsável sobre seu papel, 

assim como a essência das relações entre todos os envolvidos nos processos educativos da 

aprendizagem em ambientes virtuais. A partir da reflexão a respeito da educação a distância, 

paradigmas e discursos, sobrevêm uma perspectiva imprescindível para o entendimento da 

identidade de tutor de LE, compreender a sua essência, o seu desempenho ético e responsável, e 

a sua contribuição para o processo de aprendizagem.   

Para isso, o presente estudo propõe a reflexão de literaturas sobre as ações do tutor, e 

simultaneamente, reflexões sobre o ensino da língua estrangeira de acordo com a era Pós-

Método. De acordo com os estudiosos deste método, o professor é um estudioso, investigador 



 

de sua prática, e defendem que o ensino de línguas é um comprometimento social e cultural. Da 

mesma forma, o tutor busca construir sua identidade nos princípios norteadores do Pós-Método, 

que são: a autonomia, a reflexão do seu contexto e as condições sociopolíticas em que estiver 

envolvido.  

Segundo as teorizações do Pós-Método, é necessário permitir ao professor o 

gerenciamento de seu próprio conhecimento pedagógico, em função de seu contexto. Em regra, 

os conteúdos são separados em dimensões, e nenhuma das personagens envolvidas no ensino 

da língua estrangeira descobre o sentido amplo da aprendizagem da LE. Dessa forma, dentre 

suas diversas funções, o tutor tem papel imprescindível para auxiliar a descobrir esta “trama de 

conexão”, que os estudiosos orientam e que dá sentido à aprendizagem. 

1.1 Objetivos 

Objetivo Geral 

Pesquisar e refletir a modalidade da educação a distância e suas inquietações, 

ressaltando o papel do tutor nesta dinâmica e sua ação ética e responsável. 

Objetivos específicos: 

a) Refletir sobre a modalidade da Educação a Distância e suas inquietações; 

b) Analisar a literatura sobre tutoria e ética no cenário da educação a distância;  

c) Compreender o papel e a identidade do tutor; 

d) Abordar e evidenciar a ação ética do tutor de LE, analisando suas atitudes de acordo 

com as percepções metodológicas do Pós-Método. 

2. Metodologia 

Para atingir os objetivos deste trabalho, serão utilizados a pesquisa bibliográfica e o 

movimento dialético com as fontes. Este trabalho consiste no estudo sistemático e reflexão de 

diferentes discursos sobre Educação a Distância, ética, tutoria e estudos linguísticos na visão da 

era Pós-Método.  

Unem-se inquietações e discursos atuais sobre a educação a distância e experiências 

pessoais na prática da tutoria. Ao mesmo tempo, constrói-se o movimento dialético com as 

fontes, e a busca de fundamentação teórica para este intuito, na reflexão linguística do Pós-

Método. A investigação das referências teóricas publicadas permitem informações e 

conhecimentos prévios sobre a pergunta de pesquisa que delineia este trabalho: Quais os 

desafios do tutor em EaD na perspectiva das concepções do Pós-método? 

Busca-se conceber a identidade e essência do tutor no contexto da educação a 

distância, sobretudo na tutoria do ensino de LE de acordo com ações do Pós-Método. O tutor 

tem papel ativo, ação ética e responsável nos processos acadêmicos em que está inserido. É 

responsável pela assistência e mediação dos alunos, a sistematização da disciplina e é também 

um educador, em permanente formação. O Pós-Método visa formar professores 



 

autodirecionados, com autonomia. Deve estar atento para as condições sociopolíticas e às 

particularidades culturais do seu contexto. 

Na análise do discurso do Pós-Método, o tutor de LE é responsável pela reflexão de 

suas próprias atitudes, e também visa proporcionar aos alunos a reflexão sobre seu papel como 

sujeito na sociedade, através da linguagem. Aqui aprender uma língua não se refere apenas à 

aprendizagem de normas de um signo linguístico, mas um processo conjuntural, de reflexão 

social e cultural, que possibilita a reflexão sobre a quais interesses estão servindo.  

3. Revisão da literatura 

A tecnologia é parte integrante dos mais diversos processos em todos os setores da 

sociedade, e a educação é uma das áreas que mais tem se transformado com os recursos 

tecnológicos. Percebe-se, nos últimos anos, um grande crescimento no número de cursos 

oferecidos na modalidade a  distância. A flexibilidade de horários, os baixos custos e a dispensa 

de locomoção diária até as instituições de ensino são características que têm atraído inúmeras 

pessoas para esta modalidade de ensino. Outro fator importante para o crescimento dos cursos a  

distância é a necessidade de formação contínua, fazendo com que cada vez mais as pessoas 

busquem um complemento educacional que as permitam conciliar com sua rotina diária. 

De acordo com Litto (2013), a educação a distância revela-se crescentemente 

responsável pelas modificações metodológicas e tecnológicas no cenário da educação. O 

ingresso ao ensino superior para as pessoas que antes não tinham possibilidades, agora faz-se 

realidade. A partir dos anos 90 as tecnologias de rede e comunicação permitiram aos cidadãos 

comuns o acesso a computadores domésticos e conexão à internet. No Brasil, essa realidade é 

bem mais recente. O grande salto deu-se a partir do ano de 2000, sobretudo com os programas 

sociais de educação. Cada vez mais, um enorme público capacitado de tecnologias tem  acesso 

à educação a distância. Ainda que o reconhecimento e crescimento da educação a distância seja 

muito recente, no caso da educação superior por exemplo, a Universidade de Londres já tinha 

programas de ensino a distância em 1858, em cursos de Direito por correspondência. Mahatma 

Gandhi e Nelson Mandela, e muitos outros personagens ilustres da história, teriam estudado 

nesta modalidade.  

 E em relação ao Brasil, devido ao preconceito e interesses privados, mais de trinta 

anos foram necessários para a implantação da UAB, e apenas em 2006, foram dados os 

primeiros passos. E mesmo com a expansão e comprovação da qualidade da aprendizagem a 

distância, convive-se ainda com preconceito em relação à EaD.  



 

Com a evolução da história do pensamento, surgiram as escolas e universidades. A 

educação na sua forma primitiva institucionalizou-se. No decorrer do tempo, antes privilégio de 

poucos, a educação democratizou-se, com a implantação de instituições públicas e também a 

expansão da EaD. Atualmente, “a credibilidade da EaD é inequívoca, em razão do sucesso de 

milhões de pessoas ao redor do mundo estarem estudando a distância através de instituições de 

prestígio acadêmico. Há várias estratégias para avaliar o aluno a distância, evitando 

procedimentos desonestos”. (Litto, p.26).  

O autor ainda afirma que, ao mesmo tempo em que as ideias democráticas se 

generalizaram, mais recentemente, vivemos sob as ideologias da revolução industrial. 

Afirmamos viver na era da tecnologia, imersos nas estruturas industriais. O mesmo sinal sonoro 

que separa as disciplinas nas escolas adestrando os alunos, é o sinal das grandes fábricas 

movendo-os às trocas de horários. De acordo com este autor, 

Quem se propõe a fazer um curso a distância, usando qualquer forma de 

comunicação, deve estar ciente de que EaD não é para todos. Indivíduos que não 

estejam altamente motivados para adquirir conhecimentos ou habilidades novas, que 

não estejam prontos para estudar com bastante independência, autonomia e pró-

atividade, que não estejam maduros o suficiente para ter bons hábitos de trabalho 

(respeitar prazos de entrega de material e elaborar os trabalhos em conformidade 

com as instruções dadas pela instituição), que não estejam dispostos a compartilhar 

suas ideias e suas dúvidas sobre a matéria em estudo com os demais colegas, 

dificilmente terão uma boa experiência num curso a distância. (Litto, 2013, p. 41) 

 

Pedro Demo (2007) aborda questões das tecnologias de rede, e a forma de ver o 

mundo através desta linguagem. O autor propõe o desafio de saber utilizar as tecnologias, para 

que as instituições não se transformem em monumentos medievais, e que a vida não seja 

apenas de seres humanos ciborgues perdidos numa realidade virtual.  

De acordo com Demo (2007), atualmente as instituições ainda se utilizam de 

estratégias desatualizadas, repetem os mesmos métodos, as mesmas linguagens que conhecem. 

Esquecem-se das diversas linguagens presentes no dia a dia, e ignoram principalmente a 

linguagem cada vez mais essencial, as novas mídias. O autor afirma que não basta constatar a 

necessidade mudança de mentalidade, mas construir novos parâmetros, para superar a visão 

antiga do ensino atual. Deste modo, indica redefinição de métodos pedagógicos que aproximam 

o ensino ao contexto do aluno.  

A educação a distância não é o caminho mais fácil, como se afirma infelizmente. 

Caracteriza-se como um sistema mais flexível apenas, e não é um caminho para todos, é 



 

preciso ter um alto grau de motivação e persistência. Conforme o autor, a aprendizagem a 

distância também não é uma transferência do modelo tradicional de ensino adaptado 

tecnologicamente.  

Neste contexto, o tutor tem papel extremamente relevante. Com o progressivo 

aprimoramento dos sistemas de educação a distância e das tecnologias de rede, a figura do tutor 

vem ganhando nova dimensão. O tutor é também um professor, com formação para isso, e é 

responsável pela mediação pedagógica. Ademais, o tutor deve buscar pela sua essência, ser 

também um educador.  

Historicamente, os tutores atuavam como orientadores educacionais. Já no século XV, 

de caráter religioso, os tutores atuavam nas universidades, com o objetivo de propagar a fé e a 

conduta moral e ética. Recentemente, a partir do século XX, o tutor tem atribuições de 

orientação, são acompanhantes das atividades acadêmico-pedagógicas, e assim o tutor foi 

incorporado aos programas de educação a distância. Dentro de uma visão tradicional, o tutor 

guiava, orientava, de modo funcional, mas não ensinava. A função de ensinar era dos materiais 

didáticos.  

Presentemente, expandem-se produções que analisam a personalidade do tutor, dado 

que é uma função historicamente antiga, mas com novas características. De acordo com Lima 

(2014),   

[...]o tutor tem o papel de ‘orientador ético’, como em qualquer processo 

de ensino e aprendizagem, o tutor tem também importante responsabilidade de 

conduzir esse processo mediante a adoção de valores e atitudes que contribuam para 

o desenvolvimento de valores individuais e coletivos numa perspectiva ética e 

construtiva. (pág. 3) 

 

Entre as atribuições típicas do tutor, seja na forma presencial ou a distância, estão o 

auxílio aos alunos no planejamento de seus trabalhos, organizar grupos de estudo, auxílio no 

ambiente virtual em harmonia com o professor, corrigir as avaliações, executar e responder 

dúvidas burocráticas, sobre o funcionamento do curso e instituição. Segundo Lima, apud 

Gonzalez (2005),  

 
No cenário da Educação a Distância, o papel do tutor extrapola os limites 

conceituais impostos na sua nomenclatura, já que ele, em sua missão precípua, é 

educador como os demais envolvidos no processo de gestão, acompanhamento e 

avaliação dos programas. É o tutor o tênue fio de ligação entre os extremos do 

sistema instituição-aluno. O contato a distância impõe o aprimoramento e o 

fortalecimento permanente desse elo, sem o que, perde-se o foco. (Gonzalez, 2005, 

apud Lima, 2014, pág.6) 



 

Inclusive, o tutor é o intermediário entre os alunos e a instituição, supervisiona o 

progresso dos estudantes, auxilia de diversas formas, seja presencialmente, ou através do 

ambiente virtual de aprendizagem, e-mail ou telefone. Sobretudo, o tutor que atua no ensino de 

língua estrangeira deve ser responsável pela reflexão de sua ação ética, buscando proporcionar 

aos alunos a ponderação crítica sobre seu papel na sociedade, através da linguagem.  

Segundo Buarque (2012), vive-se no atual momento da história do pensamento, 

imersos em um escombro de ideias e ideologias. O contexto educativo é minado de teorias, 

certezas e propostas que cada um estudou no seu curso, leram em seus livros e herdaram de 

seus professores. Para se trilhar o caminho da educação, não há mapas, é preciso ter o gosto da 

pesquisa incansável e saber descer ao profundo sentimento da dúvida. Para este autor, 

“diferentemente das ciências físicas, a ética não será externa ao corpo epistemológico, mas fará 

parte do conjunto de leis do conhecimento utilizado para captar a realidade”. (p.74). 

Com o advento das ciências humanas, linhas de pensamento filosóficos e empíricos 

que explicam as condutas humanas e sociais, a lógica com a qual o indivíduo e a sociedade se 

comportam deixam de ser explicadas com base em objetivos religiosos. Surge a ideia de que o 

sujeito e o conjunto social têm um comportamento racional que não é guiado pela ética mítica. 

A ética deixa o nível da explicação divina, definindo valores que regem que regulam os 

comportamentos humanos.  

Grandes avanços teóricos e tecnológicos e tentativas de humanizar o destino da 

humanidade, retirando-a dos desígnios divinos, materializaram e restringiram sua própria 

finalidade. Abandonou-se a dependência ao espírito divino, e caiu-se na natureza material, não 

apenas deslocou a finalidade ética dos avanços tecnológicos, mas a finalidade moral. Buarque 

(2012) afirma que “o projeto humano perde razão de ser e se limita a um individualismo que 

não resiste ao poder catastrófico da tecnologia usada sem condicionamento de uma nova ética” 

(p.96). 

Afirma-se que o século XX foi o “século da técnica”, mas ainda não se conseguiu 

instaurar o “século da ética”, como o autor deseja contribuir e construir a sociedade. Buarque 

(2012) acredita que os valores éticos devem definir os propósitos, com uma lógica que explica 

e conduz o processo pelo qual o homem transforma a natureza em produto. Se em relação à 

utopia da revolução industrial, há países que retratam seu êxito ou fracasso dada a atual 

revolução tecnológica, a mesma discussão é necessária em relação ao potencial civilizatório 

que carrega a tecnologia.  



 

Aprender um segundo idioma tem uma relevância global e função educativa que vai 

além dos aspectos linguísticos; significa aprender e interpretar a realidade com novo olhar, 

dada a oportunidade de inserção dos estudantes em outro universo cultural. Aprender uma 

língua não é aprendizagem apenas de signos, mas de significados e expansão da consciência 

para outras dimensões culturais além da sua língua materna.  

Assim como um educador, o tutor está em permanente formação. Conforme Buarque 

(2012), o professor atual deve ser um renascentista, contestar e criar, formular perguntas e não 

respostas. O papel de quem trabalha com a educação é progredir no conhecimento, não com 

atitude de quem imagina tudo saber, mas que questiona, olha o seu contexto, que estimula a 

novas aprendizagens, que transformam velhos paradigmas em novas ideias. Trata-se de 

contestar as bases metodológicas para avançar com propriedade de objetivos. 

As pesquisas e estudos na área da Linguística Aplicada atentam para a reflexão dos 

métodos que se utilizam e para a constante meditação das eleições, motivações e métodos de 

ensino do professor. A partir das controvérsias na história do ensino de línguas, é importante 

conhecer os diferentes métodos para fazer comparações, ter diferentes fontes de atividades e 

teorias, para fazer relações entre estas teorias e a prática.  

Na perspectiva de Kumaravadivelu (2012), o ensino da língua estrangeira é também 

instrumento para a construção da cidadania, e a atitude do professor é também sociopolítica. 

Não se trata apenas de selecionar técnicas de acordo com gostos pessoais, mas de proporcionar 

aos alunos reflexão sobre seu papel na sociedade, através da linguagem, e a quais interesses 

está servindo. O linguísta defende que a pedagogia, para ser relevante, deve ser sensível aos 

professores e alunos, levando em conta seus objetivos, o contexto e os fatores socioculturais, 

nos quais o professor não é apenas um mero consumidor de pesquisas, e sim um produtor de 

conhecimento.  

Este relevante autor conceitua Pós-Método como o desenvolvimento de uma prática 

em que os profissionais buscam ser sensíveis ao contexto e às suas necessidades concretas, que 

está baseada em vivências reais. O método busca três princípios organizativos: particularidade, 

caráter prático e possibilidade. 

Kumaravadivelu (2012) defende que o ensino de línguas é mais do que um simples 

método. Um método é produto do conhecimento de um especialista em determinado assunto. 

Um método de ensino tem práticas determinadas para serem aplicadas em qualquer lugar, 

porém nem sempre correspondem às expectativas do contexto, dos alunos nem dos próprios 



 

professores. Ele afirma que se sabe muito pouco ainda como realmente se processa a 

aprendizagem de uma segunda língua, principalmente em contextos institucionais. Afirma que 

 

No hay duda de que lo que sucede en el aula determina ampliamente en 

qué medida se crean y utilizan las oportunidades de aprendizaje. Un aula, sin 

embargo, no existe en un vacío sociológico. Se trata, en efecto, de un escenario 

donde –como nos recuerdan los pedagogos críticos próximos a Freire– fuerzas 

históricas, políticas, sociales, culturales e ideológicas entran en colisión en una lucha 

sin fin por la supremacía. Y así, el aula, el aula de idiomas en particular, no puede 

ser concebida como un espacio aislado ajeno a lo que sucede fuera de ella. La 

enseñanza de una lengua es mucho más que enseñar una lengua.
1 (Kumaravadivelu, 

2012, p.6) 

 

O autor destaca a importância da compreensão dos fatores sociais, culturais, 

linguísticos e políticos que determinam a aprendizagem da língua estrangeira. Kumaravadivelu 

motiva  a prática dos professores e alunos movida pela consciência sociopolítica, dado que 

aprender uma outra língua é um movimento catalisador de uma transformação pessoal e social. 

E como tal, igualmente é missão do ensino de LE questionar as limitações e tradições, que não 

funcionam mais. É preciso ultrapassar os limites artificiais que são impostos historicamente por 

exigências governamentais, isto é, transformação pessoal, social e cultural, assim como é 

missão da educação em si. Kumaravadivelu (2012) ainda defende que, “El desarrollo de la 

conciencia cultural global promueve no sólo la alfabetización cultural sino también la libertad 

cultural, allanando el camino para el genuino desarrollo cultural del individuo”
2
 (p.10).  

4. Resultados 

Examinando as literaturas e discursos apresentados, e visando os objetivos deste 

trabalho, verifica-se a necessidade de pensar em novos elementos que promovam a 

aprendizagem e as relações educacionais entre professores, alunos e o tutor, especialmente os 

quais o ensino a distância promove. 

                                                           
1 Não há dúvida de que o que acontece na sala de aula determina em grande parte em que situações acontecem e 

utilizam as oportunidades de aprendizagem. Uma sala de aula, no entanto, não existe no vazio sociológico. Na 

verdade, é um cenário em que - como recordam os pedagogos críticos seguidores de Freire -  forças históricas, 

políticas, sociais, culturais e ideológicas, colidem em uma luta interminável pela supremacia. E assim, a sala de 

aula, especialmente a aula de idiomas, não pode ser concebida como um espaço isolado alheio ao que acontece 

fora. Ensinar uma língua é muito mais do que ensinar uma língua. (tradução nossa) 

2
 O desenvolvimento da consciência cultural global promove não apenas a alfabetização cultural, mas também a 

liberdade cultural, aplainando o caminho para o genuíno desenvolvimento cultural do indivíduo. (tradução 

nossa).  

 



 

O processo de aprendizagem de uma língua estrangeira é motivo de intensas reflexões 

e pesquisas. Percebe-se que a estrutura da educação antiga não suporta mais as forças da 

realidade atual. Como afirmam os autores Litto (2013) e Demo (2007), a sala de aula 

convencional está ganhando novas dimensões. Cada vez mais se usa o termo “sociedade do 

conhecimento”, que prevê a consolidação da educação e da própria aprendizagem como um 

setor econômico. A educação tem lugar de destaque, ao lado da agricultura, indústria e 

serviços.  

Verifica-se que a concepção atual predominante ainda é da memorização, 

mecanização, e posterior comprovação através da avaliação eliminatória, desde a educação 

fundamental básica até a superior.  Ainda que a pesquisa sobre a aprendizagem e o pensamento 

científico esteja avançando, ainda prevalecem concepções mecanicistas.   Assim, o professor 

baseado nas concepções de Pós-Método, reflete seu contexto social, a faixa etária dos alunos, e 

produz seu próprio material didático adequado a determinada realidade em que está inserido.   

Como defende o linguista Kumaravadivelu (2012), devem-se oferecer todas as 

ferramentas possíveis aos professores, para que construam suas próprias teorias de práticas. 

Reconhecem-se as dificuldades de muitos países, em que o Ministério da Educação determina 

as grades curriculares e livros, e os professores não são livres para escolher, nem trabalham 

com os conhecimentos que gostariam. Aconselha-se que os professores adaptem sua própria 

produção, sobretudo com a ajuda das tecnologias de rede, aos materiais governamentais.  

O processo de aprendizagem é único para cada sujeito; o ritmo, o tempo é individual, e 

existem vários estilos de aprendizagem. Discute-se muito este impacto nos estudos 

neurológicos e psicolinguísticos, e a plasticidade cerebral é modificada com o mundo atual, 

considerando que a configuração dos neurônios é única em cada ser humano. Com o avanço 

tecnológico da educação, resultam diversas personalidades e talentos, e a estrutura da educação 

deve preparar-se para as mudanças.  

Os autores estudados refletem as perspectivas do futuro da Educação a Distância, e 

apesar de tudo, preveem o contínuo crescimento e aceitação da sociedade dessa modalidade de 

ensino. Acredita-se na democratização do conhecimento, e ressalta-se a revisão das grades 

curriculares do ensino superior, os modelos rígidos não poderão mais prevalecer. 

Especialmente Demo (2007) aborda sobre o sentido do conhecimento, e afirma que a própria 

escola não sabe ler criticamente e interpretar os tempos atuais. A tecnologia sozinha não faz 

milagres, mas é a mais forte aliada da missão da educação. A escola não percebe a sua força de 

conhecimento que impulsiona para autonomia, e não para repetição. O conhecimento questiona, 



 

desconstrói. Assim, a educação deixa seu papel de centro evolutivo de um país, e não passa de 

um sistema que seleciona pessoas em diferentes níveis e plataformas hierárquicas de currículos. 

A escola deveria levar o aluno ao desafio ético de aprender, de saber inovar, de reinventar-se 

como sujeito. 

O linguista Kumaravadivelu (2012) defende que o ensino de línguas é mais do que um 

simples método, visto como um produto do conhecimento de um especialista em determinado 

assunto. Um método de ensino tem práticas determinadas para serem aplicadas em qualquer 

lugar, porém nem sempre correspondem às expectativas do contexto, dos alunos nem dos 

próprios professores. Por isso, defende o Pós-Método como o desenvolvimento de uma prática 

em que os profissionais buscam ser sensíveis ao contexto e às suas necessidades concretas, 

baseadas em vivências reais. 

Dada a dificuldade sobre eleger qual o método ideal para o ensino de LE, como afirma 

Kumaravadivelu (2012), sabe-se muito pouco como realmente se processa a aprendizagem de 

uma segunda língua.  O papel do tutor ganha cada vez mais relevância, como colaborador ativo 

na construção da descoberta desta “trama de conexão” que envolve o processo de aquisição da 

língua meta. Verifica-se que a ação do tutor consciente de suas responsabilidades, em sintonia 

com as percepções do Pós-Método, contribui sobremaneira para um caminho mais efetivo de 

aprendizagem.   

Na era Pós-Método, o professor é um estudioso e investigador de sua prática, resultado 

disso é a crescente motivação de estudos de especialização, de pós-graduações específicas, que 

são estímulos para o professor vir a ser um intelectual. O professor, na concepção do Pós- 

Método, é autônomo, e sua prática atende às particularidades do seu contexto e condições 

sóciopolíticas.  

O tutor precisa desenvolver a consciência de que a tecnologia não pode desprezar o 

valor dado à cultura, missão da educação. Muitas linhas de pensamento pregam a produção 

acima de qualquer valor humano, considerando apenas avaliações quantitativas, mesmo que 

isso signifique a destruição da própria espécie. Para isso, a sociedade se encaminha e organiza-

se de forma cada vez mais veloz para realizar as necessidades de consumo e produção, sem 

considerar, muitas vezes, os valores éticos e culturais. Deve-se também atentar para o que 

recomenda o linguista Kumaravadivelu (2012), sobre as razões que compõe o Pós-Método. 

Esta metodologia é justamente inspirada nas perspectivas globais de “pós-modernidade” e nos 

valores da sociedade moderna. Assim, o tutor deve buscar constantemente refletir sua ação 

ética, e a análise conjuntural dos fenômenos globalizantes é concomitante.  



 

Sugere-se que o futuro deva construir novos marcos teóricos, provocando grandes 

transformações nas bases teóricas e ideológicas do pensamento. É tempo de recuperar a ética, 

perceber a gravidade das desigualdades sociais e os riscos do futuro. É necessário mudar os 

velhos paradigmas e formar uma ética de comportamento social sintonizada com novos 

propósitos. Deverá existir preocupação primordial com a ética que define os objetivos da 

sociedade, mais do que com a técnica que constrói a organização.  

5. Considerações Finais 

A opção pela ética não se justifica apenas por razões existenciais. No contexto das 

tecnologias de rede, e consequentemente da educação, mudanças rápidas sucedem-se, 

mudanças radicais nas formas de comunicação, e teorias que tentam explicar estes fenômenos. 

No estudo da vida futura da educação é imprescindível falar de ética, para construir novas 

formas de pensar. A educação a distância neste sentido é revolucionária, não tem apenas o 

papel de transgredir, mas de fortalecer o sistema educativo, construindo uma educação de 

qualidade. É imperativo buscar unificar valores éticos, nos discursos de elogio à tecnologia, 

pois esta sozinha não fará educação de qualidade e significativa para a sociedade. Neste 

aspecto, este trabalho enfatiza a identidade da ação do tutor, a consciência de seu papel junto a 

todos os personagens envolvidos.  

A reflexão breve sobre a história e inquietações da educação a distância, assim como 

sobre os discursos sobre tecnologia, educação e linguística aplicada, expandem o sentido 

mesmo de concluir uma graduação nesta modalidade e a opção por defendê-la, contradizendo 

visões equivocadas, de que se trata de uma maneira precária de estudar. Conjeturo futuros 

trabalhos e pesquisas neste sentido. Da mesma forma, analisando a literatura em relação ao 

Pós-Método, é necessário buscar incansavelmente o aprofundamento e a fundamentação da 

prática docente ou de tutoria.   

Buscando compreender a identidade do tutor, de acordo com as percepções 

metodológicas do Pós-Método, evidencia-se sua presença no processo de aprendizagem de LE. 

Colocam-se em foco as questões éticas que traçam seu perfil e os limites de suas atribuições. A 

particularidade de suas funções faz emergir novas formas de relacionamento no ambiente 

virtual em que estiver inserido. É fundamental que a ética seja incluída como pauta relevante 

nos estudos que abrangem a modalidade EaD. Como afirma Buarque (2012, p.82), “vivemos na 

era da técnica, porém há que instaurarmos a era da ética”.  



 

Nesta expectativa, o tutor atua como pesquisador incansável, em todos os momentos 

do processo educativo, trabalhando ao lado do professor, auxiliando os alunos, intermediando 

no processo avaliativo e nos aspectos burocráticos que envolvem o decurso da disciplina. 

O professor é o executor do método, avalia e toma decisões. Nesta dimensão, o tutor 

age junto do professor de LE. O tutor é responsável pelo auxílio no desenvolvimento da 

disciplina, tem participação ativa no processo avaliativo, do aluno e de si próprio, e toma 

decisões com responsabilidade no processo de aprendizagem. O tutor dá grande ânimo à 

aprendizagem, e deve ser dinâmico, em contato direto com os alunos; é também um educador e 

pesquisador da área do conhecimento em que atua. As atribuições do tutor se aprofundam cada 

vez mais, assim como pesquisas em relação à sua gênese, como a proposta deste trabalho.  

A opção pela pergunta de pesquisa deste trabalho faz emergir a reflexão crítica e ativa, 

firmadora da ação do tutor, e de uma atitude ética e educativa, sustentada no dia a dia, e que 

busca conhecer eticamente o outro envolvido no contexto. Deve-se sobressair este olhar 

responsável por parte do tutor, de sua identidade essencial, e a consciência que permeia todas 

as relações humanas e as suas atividades no ambiente em que está inserido.  
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