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RESUMO 
 
 
 

O ensino à distância cresce em larga escala ao redor do mundo e não é diferente no 
âmbito do Exército Brasileiro. Nesse contexto a Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (EsAO) ministra diversos cursos que incluem carga horária nesta 
modalidade de ensino, possibilitando economia de recursos e otimizando o 
aperfeiçoamento dos seus discentes. O presente estudo teve por objetivo analisar o 
ensino à distância da EsAO pela ótica dos instrutores da Seção de Educação à 
Distância (EAD), definir o papel e a importância do tutor à distância no processo de 
ensino-aprendizagem, identificar a capacitação necessária para o tutor EAD e avaliar 
a dosagem de tutores na Seção de Educação à Distância da EsAO. O trabalho se 
baseou em pesquisa bibliográfica em trabalhos científicos, legislações e páginas 
institucionais, além de entrevistas com cinco instrutores da Seção EAD da EsAO, a 
fim de colher informações para embasar a pesquisa. O estudo mostra que os 
instrutores da Seção EAD da EsAO possuem pouca ou nenhuma experiência prévia 
na docência, além de possuírem pouca ou nenhuma capacitação específica na área 
de EAD, apesar de possuírem altos níveis de capacitação teórica e técnica. Outro 
resultado obtido pela pesquisa é o grande número de discentes por tutor, além da 
grande carga de atividades administrativas não relativas ao ensino desempenhadas 
pelos instrutores. Por meio desse estudo, conclui-se sobre a grande importância da 
tutoria na EAD da EsAO, a necessidade de capacitação específica para os 
instrutores da Seção EAD e a adoção de medidas para minimizar o impacto de 
atividades administrativas na rotina de ensino e reduzir o efetivo de alunos por tutor. 
 
 
Palavras-chave: Ensino à distância. Tutor. Capacitação. Escola de Aperfeiçoamento 
de Oficiais. Seção de Educação à Distância. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
Distance learning grows on a large scale around the world and it is not different in the 
Brazilian Army. In this context, EsAO teaches several courses that include workload 
in this type of teaching, enabling saving of resources and optimizing the improvement 
of its students. The aim of the present study was to analyze distance learning in 
EsAO from the perspective of distance learning instructors, to define the role and 
importance of distance learning tutor in the teaching-learning process, to identify the 
necessary training for distance learning tutor and to evaluate the dosage of tutors at 
the EsAO Distance Education Section. The work was based on bibliographic 
research, on scientific papers, legislation and institutional pages, as well as 
interviews with five instructors from the EsAO Distance Education Section to gather 
information to support the research. The study shows that EsAO Distance Education 
instructors have little or no previous teaching experience, and little or no specific 
distance education training, although they have high levels of theoretical and 
technical capacities. Another result obtained by the survey is the large number of 
students per tutor, as well as the large amount of non-teaching administrative 
activities performed by the instructors of the EsAO Distance Education Section. This 
study concludes the great importance of EsAO Distance Education tutoring, the need 
for specific training for EsAO Distance Education Instructors, and the adoption of 
measures to minimize the impact of administrative activities on the teaching routine 
and reduce the number of students per tutor. 
 
 
Key words: Distance learning. Tutor. Training. Officer Improvement School. 
Distance Education Section. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação à distância (EAD) é uma modalidade de ensino que não depende 

da presença física do aluno no mesmo ambiente e ao mesmo tempo em que o 

professor, o que, de acordo com Moore e Kearsley (2008), confere maior 

flexibilidade tanto para docentes quanto para discentes, além de promover a 

disseminação do conhecimento sem a necessidade do deslocamento dos 

envolvidos. 

Esse modelo de ensino se tornou possível com a evolução da humanidade, 

principalmente o desenvolvimento de tecnologias que permitiram que o 

conhecimento fosse difundido mesmo sem a presença física dos docentes e 

discentes. A partir dessa mudança de paradigma, segundo Moraes (2015), surgiu a 

EAD, que cresce em larga escala ao redor do mundo, proporcionando novas 

oportunidades de aprendizagem. 

Nesse contexto, surge o tutor da EAD, que na concepção de Pallof e Pratt 

(2013) é a figura central do educador por trás do processo de ensino aprendizagem, 

guiando e dando suporte ao desenvolvimento do aluno, tirando dúvidas e corrigindo, 

tornando possível o sucesso dessa modalidade de ensino. 

A Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) é um estabelecimento 

pertencente à linha de Ensino Militar Bélica, subordinada diretamente à Diretoria de 

Educação Superior Militar, órgão  que orienta e fiscaliza as atividades da Escola em 

conformidade com as diretrizes do Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(Brasil, 2019).  

Atualmente funcionam os seguintes cursos de aperfeiçoamento na EsAO:  

I - na modalidade lato sensu:  
a) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) para Oficiais de 

carreira formados na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e Curso 
de Aperfeiçoamento de Oficiais do Serviço de Saúde – Médicos, sendo o 
primeiro ano do curso à distância e o segundo ano presencial na EsAO;  

b) Curso de Aperfeiçoamento Militar (CAM), realizado à distância 
durante um ano:  

b.1) CAM para Oficiais do Serviço de Saúde - Dentistas e 
Farmacêuticos;  

b.2) CAM para Oficiais do Quadro de Engenheiros Militares;  
b.3) CAM para Oficiais do Quadro Complementar de Oficiais; e  
b.4) CAM para Oficiais do Quadro de Capelães Militares.  
II - na modalidade stricto sensu: Curso de Mestrado Profissional em 

Ciências Militares, com ênfase em Gestão Operacional para o CAO, quando 
deve ser apresentado um TCC do tipo dissertação. (Brasil, 2012) 

 

1.1 PROBLEMA  

A massificação de cursos à distância pode vir a comprometer a qualidade e 

precarizar o trabalho docente. Atualmente, a EsAO conduz diversos cursos EAD, 
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levando à necessidade de os agentes envolvidos em todos os níveis estarem 

atentos às evoluções da educação, com atualizações didáticas, uso de novas 

tecnologias e abertura para as inovações pedagógicas. 

Analisando a necessidade de novas competências por aqueles que 

desempenham a função de docente em EAD, Moraes (2015) ressalta que o 

posicionamento tanto teórico quanto prático é desafio atual da educação e o 

profissional atuante em educação à distância possui uma função estratégica de 

conduzir o processo ensino-aprendizagem, e seu papel deve estar bem 

compreendido para alcançar melhores resultados. 

A necessidade da definição do real papel do tutor e suas atribuições no processo 

de construção do conhecimento na modalidade à distância também é reforçada por 

Sousa, Moita e Carvalho (2001), que afirmam que não há uma diferença clara entre 

os papéis do professor e do tutor. 

Sendo assim, problematiza-se o seguinte: qual o papel do tutor à distância na 

EsAO, sua importância no processo de ensino aprendizagem e sua necessidade de 

capacitação? 

 

1.2 OBJETIVOS  

A fim de contribuir com a melhoria contínua do processo ensino aprendizagem, 

o presente estudo pretende analisar o ensino à distância da EsAO pela ótica dos 

instrutores da seção EAD.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Definir o papel e a importância do tutor à distância no processo de ensino 

aprendizagem; 

b) Identificar a capacitação necessária para o tutor EAD; 

c) Avaliar a dosagem de tutores na Seção de Educação à Distância da EsAO.  

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

- Analisando o avanço da educação à distância e as discussões sobre os novos 

desafios no âmbito das relações entre docente e discente, percebe-se que as 

habilidades, competências e atitudes requeridas ao tutor ainda não estão 

completamente estabelecidas, carecendo de estudos que contribuam para o 

estabelecimento desses parâmetros. 
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- O processo de transformação que vive o ensino militar no Brasil, com o 

incentivo ao desenvolvimento da pesquisa, das metodologias ativas e de eventos de 

caráter pedagógico nos estabelecimentos de ensino, evidencia a importância da 

articulação entre a teoria e a prática, onde cresce de importância a capacitação do 

tutor; 

- Com a crescente criação de cursos/estágios EAD e a atualização dos já existentes, 

redistribuindo parte da carga horária de cursos presenciais para a fase à distância, 

refletindo na grande oferta de cursos EAD na EsAO, cresce de importância a 

preocupação com a gestão da qualidade, contexto onde se insere o tutor, que é 

primordial para a manutenção do elevado grau de capacitação profissional de 

militares no Brasil e no exterior. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa se originou na necessidade de compreender a tutoria no ensino à 

distância e a ação tutorial a partir do ponto de vista do próprio profissional, suas 

motivações, desafios, inquietudes, crenças e percepções próprias do tempo 

presente e suas especificidades. 

O trabalho se desenvolveu-se através de uma pesquisa bibliográfica em 

trabalhos científicos, legislações e páginas institucionais a fim de atingir os objetivos 

propostos. 

Também foram feitas entrevistas com cinco instrutores da Seção de Ensino à 

Distância da EsAO, a fim de colher informações para embasar a pesquisa. 

Considerando que ainda não existem pesquisas referentes ao tema utilizando 

dados relacionados aos tutores da EsAO, esta pesquisa pode ser classificada como 

exploratória. Ainda pode-se também considerar a pesquisa como sendo de natureza 

qualitativa, pois se baseará na aplicação de entrevistas a um universo de estudo. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

De acordo com Almeida (2001), a educação à distância no Brasil remonta as 

décadas de 60 e 70 com cursos por correspondência, tendo como meios de apoio a 

televisão e o rádio. Apenas em meados dos anos 90 surgiram as primeiras iniciativas 

de programas oficiais incentivados por secretarias de educação e algumas 

universidades. 
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Os primeiros programas eram voltados para a capacitação de professores da 

rede pública, como o Projeto Nave em São Paulo (ALMEIDA, 2001) e o Projeto 

Virtus em Recife (NEVES e CUNHA, 2002). 

O modelo de ensino à distância aparece pela primeira vez na Lei n. 9.394/96, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

para todos os níveis de ensino (LDB), onde se define como uma modalidade para 

complementação da aprendizagem. Também estabeleceu que cada município seria 

responsável por “prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos 

insuficientemente escolarizados”, além de mostrar, já naquela época, a importância 

da modalidade, estabelecendo que o poder público deveria incentivar o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os 

níveis (BRASIL, 1996). 

 Já no século XXI, a Lei de Diretrizes e Bases que entrou em vigor em 2001 

com a aprovação da Lei 10.172/01, refere-se a essa modalidade de ensino “como 

um meio auxiliar de indiscutível eficácia”.  O Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 

2005, reconhece pela primeira vez cursos ofertados em EAD no sistema oficial de 

ensino, iniciando o crescimento exponencial da oferta e procura atingindo 7.773.828 

alunos contabilizados no Censo EAD.BR 2017, incluindo cursos totalmente a 

distancia, cursos semipresenciais e cursos livres (ABED, 2018). 

  

 

GRÁFICO 1: Evolução do total de matrículas em cursos EAD.  
Fonte: ABED (2018). 
 

Já no Exército Brasileiro, as últimas duas décadas marcaram uma nova 

relação com o conhecimento, através da aproximação com o meio acadêmico, 

desenvolvimento do pensamento crítico, interdisciplinaridade e utilização de 

tecnologias digitais para fins pedagógicos, como destaca o processo de 

modernização do ensino (BRASIL, 1995). E com o advento do Ensino por 

Competências, idéias como flexibilidade, formação continuada, cooperação e 
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iniciativa têm sido recorrentes tanto em documentos oficiais como nas práticas de 

ensino da instituição (BRASIL, 2012).  

Segundo Albuquerque (2011), a gênese da educação à distância do Exército 

Brasileiro data do século XVII, mais precisamente meados de 1642, quando existia 

um livro de aritmética, geometria, fortificação e artilharia para estudos domiciliares 

sem mestre, que ao que tudo indica é o registro mais antigo da modalidade em solo 

nacional. 

Ainda de acordo com Albuquerque (2011), pelas dimensões continentais do 

país, restrições orçamentárias e a preocupação do Exército Brasileiro com a 

igualdade de condições para o acesso a informação, já nos anos 70 o Centro de 

Estudos de Pessoal (CEP) passou a ser responsável por cursos de idiomas em todo 

o território nacional. Com a popularização das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC), a modalidade cresceu de importância, a partir da inevitável 

exploração do ciberespaço para a divulgação do conhecimento. 

A Diretriz de Educação e Cultura do Exército Brasileiro 2016-2022, publicada 

em novembro de 2015, ratificou a importância do ensino à distância no âmbito da 

força, como meio essencial para a capacitação efetiva dos profissionais militares, 

com maior economia e efetividade, sem retirá-los por muito tempo de suas 

Organizações Militares (OMs) e de suas atividades normais (BRASIL, 2015). 

 Para satisfazer a expectativa da crescente demanda por cursos e estágios 

com carga horária à distância, os estabelecimento de ensino, os gestores 

pedagógicos e os docentes devem estar preparados para utilizar práticas 

educacionais inovadoras e tecnologias digitais modernas. Nesse contexto cresce de 

importância o papel do tutor no ensino à distância.  

 O tutor do EAD é diretamente responsável pela supressão da distância 

geográfica entre os estudantes, sendo uma de suas principais atribuições o 

esclarecimento de dúvidas através do uso das diversas ferramentas disponíveis 

(CARVALHO, 2009). 

 Ainda de acordo com Carvalho (2009), o tutor a distância tem também a 

responsabilidade de promover espaços de construção coletiva de conhecimento, 

selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos e, frequentemente, 

faz parte de suas atribuições participar dos processos avaliativos de ensino 

aprendizagem, junto com os docentes. Para isso, é necessário um bom programa de 

capacitação de tutores, baseado no mínimo em três dimensões: no domínio 
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específico do conteúdo; em mídias de comunicação e em fundamentos da EaD e no 

modelo de tutoria. 

 Moore e Kearsley (2008, p.152) afirmam que “o ensino à distância eficaz 

depende de uma compreensão profunda da natureza da interação e de como 

facilitá-la por meio de comunicações transmitidas com base em tecnologia”, o que 

leva a pensar na necessidade de capacitação do docente em EAD. Essa nova 

postura frente aos desafios da Educação no Exército Brasileiro exige o 

desenvolvimento de competências específicas, para a adequação ao trabalho nesse 

ambiente e exploração da tecnologia em favor do ensino. De acordo com o 

estabelecido na Diretriz de Educação e Cultura do Exército Brasileiro 2016-2022: 

A inovação na área de Educação e Cultura será atendida em pontos-chave 

e eixos constitutivos do processo ensino-aprendizagem, entre os quais 

podem ser destacados: a flexibilização e o dinamismo curricular; a 

introdução de novas práticas metodológicas; a exploração das 

potencialidades da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); a 

revisão dos conceitos sobre avaliação do aprendizado; a reavaliação do 

papel do docente, bem como a sua adequada atualização profissional e a 

revisão da infraestrutura de apoio ao ensino. (BRASIL, 2015, p.76) 

Nesse cenário, Pallof e Pratt (2015) ressaltam que para a transição entre o 

ensino presencial e o online, os docentes precisam de capacitação e auxílio, e essa 

modalidade necessita de mais dedicação e tempo dos instrutores, apesar de muitas 

vezes pensar-se o contrário. Isso é devido às diversas servidões às quais estão 

submetidos como desenvolvimento e implementação de conteúdo educacional e 

avaliação e interação de maneira síncrona e assíncrona com os alunos, situações 

que exigem dos participantes uma nova forma de linguagem para comunicação dos 

assuntos (BOSSU, 2012). 

Hora e Silva (2018) defendem que no âmbito dos conhecimentos teóricos e 

técnicos, o corpo docente dos cursos na modalidade à distância do Exército 

Brasileiro possui altos níveis de capacitação, porém sob o ponto de vista 

pedagógico, geralmente não apresentam preparação adequada para atuação no 

ambiente de EAD usado pela instituição, o que sugere a necessidade de maior 

capacitação nessa área. 

 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à educação à 

distância no Brasil, EAD no Exército Brasileiro, EAD na EsAO, papel do tutor na 
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educação à distância da EsAO, importância do tutor na educação à distância da 

EsAO e desafios do ensino à distância dos cursos EAD da EsAO. 

 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que não possam ser aplicados à realidade do ensino militar e dos cursos à 

distância da EsAO. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio da entrevista 

exploratória. 

2.2.1 Entrevistas 

 Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os especialistas 

apresentados no Quadro 1, em ordem cronológica de execução. 

Nome Justificativa 
Maj Martins Instrutor da seção de ensino à distância da EsAO 
Cap Josué Instrutor da seção de ensino à distância da EsAO 

Cap Wagner Instrutor da seção de ensino à distância da EsAO 
Maj Majeski Instrutor da seção de ensino à distância da EsAO 

Maj Rodrigues Filho Instrutor da seção de ensino à distância da EsAO 
QUADRO 1: Quadro de especialistas entrevistados. 
Fonte: O autor. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da realização de entrevistas com especialistas em EAD na EsAO, 

construiu-se um panorama da atual situação do ensino à distância na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, buscando atingir os objetivos propostos para a 

presente pesquisa. 

O Gráfico 2 apresenta o tempo de experiência em ensino à distância dos 

instrutores da Seção de Ensino à Distância, obteve-se o seguinte gráfico: 

Observa-se que a maioria dos instrutores tem menos de um ano de experiência 

no EAD, o que mostra a necessidade de maior permanência na seção, diminuindo a 

rotatividade 
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Grafico 2 – tempo como instrutor de EAD.  
Fonte: O autor. 
 
Também foi verificado se o universo entrevistado possuía alguma experiência 

anterior com ensino, podendo ser tanto presencial como à distância, chegando-se ao  

Gráfico 3: 

Grafico 3 – experiência anterior com ensino.  
Fonte: O autor. 
 
Os dados acima corroboram a necessidade de capacitação, pois 80% dos 

entrevistados não possuem experiência prévia em ensino, e a rotatividade na função 

é grande, fazendo com que sempre parcela considerável da equipe de instrução 

possua pouca experiência. 

No escopo de estudar a importância do tutor EAD para o ensino à distância da 

EsAO, foi perguntado aos entrevistados qual a importância do tutor para o ensino à 

distância da EsAO, obtendo-se as respostas apresentadas no Quadro 2: 

 

“Elevada.” “O tutor é um tira-dúvidas e um 

direcionador do conteúdo a ser 
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estudado.” 

“fundamental, pois este permite a 

retirada de dúvidas e conduz o processo 

de aprendizagem do aluno.” 

“Elevada, tendo em vista que o tutor é 

quem direciona o aluno a que é mais 

importante em cada disciplina, que na 

maioria das vezes, possui um conteúdo 

muito vasto.” 

“É o tutor quem monta todo o processo de aprendizagem para o aluno. Pesquisas, 

bibliografias, instruções teóricas, exercícios básicos como orientação para provas, 

soluciona dúvidas, atualiza novos objetivos e assuntos de acordo com a doutrina 

em vigor. Acompanha o rendimento e freqüência do aluno ao portal em 

favorecimento às verificações executadas.” 

QUADRO 2 – Importância do tutor.  
Fonte: O autor. 
 

Ainda com o propósito de delinear a importância do tutor EAD na EsAO, foi 

perguntado quais as atividades são desenvolvidas por cada entrevistado, 

encontrando-se as respostas dispostas no Quadro 3: 

 
“Chefe da seção de pessoal e instrutor 

(tutor) do CAO EAD.” 

“Coordenador do CAM, administrador do 

portal e instrutor.” 

“Administrativas (S4) e instrutor (tutor) 

de ensino EAD.” 

“Instrutor de logística e coordenador do 

CAO.” 

“verificação de possíveis dúvidas, com pesquisa para embasar da melhor forma as 

respostas ao aluno. Atualização de matérias, confecção de exercícios, AFs e PFs, 

dentre outras.” 

QUADRO 3 – Atividades desempenhadas.  
Fonte: O autor. 
 
 A extensa gama de atividades relatadas pelos entrevistados ratifica a 

importância dada ao EAD pela Diretriz de Educação e Cultura do Exército Brasileiro 

2016-2022, publicada em novembro de 2015, e complementa as atividades já 

enunciadas por Carvalho (2009), como o esclarecimento de dúvidas, seleção de 

materiais de apoio e participação nos processos de avaliação, tornando o papel do 

tutor nevrálgico na consecução dos objetivos de capacitação efetiva dos 

profissionais militares, com maior economia e efetividade, sem retirá-los por muito 

tempo de suas OMs e de suas atividades normais (BRASIL, 2015). 
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Com o intuito de coletar dados a fim de embasar a pesquisa sobre a 

capacitação do universo entrevistado, perguntou-se qual capacitação o militar 

realizou na área de EAD, chegando-se aos resultados do Gráfico 4: 

 

GRÁFICO 4 – capacitações realizadas.  
Fonte: O autor. 
 
A pouca ou nenhuma capacitação específica observada vai de encontro com o 

que Carvalho (2009) afirma sobre haver uma necessidade de capacitação dos 

tutores, baseada no mínimo em três dimensões: no domínio específico do conteúdo; 

em mídias de comunicação e em fundamentos da EAD e no modelo de tutoria, 

demonstrando uma necessidade latente de maior capacitação dos tutores dos 

cursos EAD da EsAO. 

Por outro lado, corrobora com o que Hora e Silva (2018) asseveram, quando 

concluem que no âmbito dos conhecimentos teóricos e técnicos, o corpo docente 

dos cursos na modalidade à distância do Exército Brasileiro possui altos níveis de 

capacitação, porém, sob o ponto de vista pedagógico, geralmente não apresentam 

preparação adequada para atuação no ambiente de EAD usado pela instituição, o 

que sugere a necessidade de maior capacitação nessa área. 

Os resultados obtidos também estão alinhados com o pensamento de Moore e 

Kearsley (2008, p.152), quando relatam que a necessidade do tutor em facilitar a 

interação com os alunos através das tecnologias disponíveis gera uma maior 

necessidade de capacitação. 

Ao ser perguntado como o instrutor pode se capacitar na perspectiva do 

processo de ensino-aprendizagem à distância, encontrou-se as seguintes 

sugestões: 

 



15 
 

- Cursos online; 

- Livros didáticos; 

- Consulta a companheiros mais experientes; 

- Participação em seminário, congressos e palestras; 

- Meios de auto-aperfeiçoamento; e 

- Visitas e estágios nacionais ou internacionais. 

Tudo isso denota a importância de proporcionar maior capacitação específica 

aos instrutores que serão tutores do EAD da EsAO. 

Outro objeto da pesquisa foi a dosagem de instrutores para conduzir as 

atividades de EAD da EsAO e nesse escopo foi perguntado se o entrevistado 

acredita que a dosagem de alunos por instrutor influencia o processo de ensino-

aprendizagem, quais os benefícios de uma menor proporção de alunos por instrutor 

e de que maneira isso poderia ser implementado, chegando-se aos resultados do 

Quadro 4: 

 
“Creio que se possa diminuir a 

quantidade de alunos por tutor, 

aumentando a qualidade do ensino. O 

aumento do número de instrutores, 

hoje, viria ao encontro do supracitado.” 

“Acredito que a dosagem é exeqüível 

para a orientação dos alunos, sendo 

desfavorecida talvez pela quantidade de 

obrigações paralelas executadas pelos 

orientadores que não são ligadas ao 

processo de EAD.” 

“Sim, os benefícios estão no melhor 

acompanhamento dos alunos e uma 

maior integração entre o instrutor e o 

aluno, porém, é algo de difícil  

implementação pela quantidade de 

instrutores que seria necessário, haja 

vista o efetivo de oficiais existente.” 

“Sim. Quando há um número menor de 

alunos por instrutor há condições de 

fazer o monitoramento individualizado do 

aluno, dessa forma fazendo cobranças e 

retirando dúvidas sobre os assuntos 

ministrados.” 

“Não favorece. Distribuir o conteúdo EAD para os cursos presenciais. Com isso, 

cada tutor seria responsável por passar o conhecimento apenas para militares de 

sua arma, quadro ou serviço.” 

QUADRO 4 – benefícios de uma menor dosagem de alunos por instrutor.  
Fonte: O autor. 
 

A dosagem de tutores em relação a alunos é um fator que deve ser 

considerado, pois, como constatado pelos próprios entrevistados e de acordo com o 
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que Pallof e Pratt (2015) disseminam, essa modalidade necessita de mais dedicação 

e tempo dos instrutores, apesar de muitas vezes pensar-se o contrário. Para bem 

cumprir a vasta gama de atribuições de um tutor de EAD, sujeito a diversas 

servidões, algumas delas citadas por Bossu (2012), como desenvolvimento e 

implementação de conteúdo educacional e avaliação e interação de maneira 

síncrona e assíncrona com os alunos, há a necessidade de um número reduzido de 

alunos por tutor. 

Quando perguntados se há um bom nível de participação dos alunos dos 

cursos EAD da EsAO, os entrevistados foram unânimes em dizer que não há 

interação suficiente e sugeriram as seguintes medidas para que essa interação 

melhore: 

- Implementação de avaliações periódicas; 

- Valorização de graus nas atividades do EAD; 

- Maior comprometimento dos alunos; 

- Diminuição do número de alunos por tutor.  

Visando identificar os maiores desafios encontrados pelos entrevistados no 

EAD em comparação com o ensino presencial, destacam-se as observações do 

Quadro 5: 

 
“Comunicação virtual e estar sempre 

atualizado, buscando o erro zero, pois 

tudo que for lançado pelo tutor será 

considerado pelo aluno como verdade 

absoluta.” 

“Efetivo de instrutores, demanda de 

tempo para atualizações das diversas 

instruções e conciliação com as 

atividades administrativas.” 

“Incutir no aluno a necessidade do 

estabelecimento de uma rotina de 

estudo.” 

 “Feedback quanto ao aprendizado 

normalmente tardio, dificuldade e 

demora em atingir todo o público alvo na 

necessidade de repassar mensagem 

urgente ou erradas.” 

“Manter os alunos atualizados de acordo com a doutrina para que atualizem seus 

conhecimentos para a realização do CAO presencial face às tarefas diárias com 

pouco efetivo.” 

Quadro 5 – Desafios do EAD.  
Fonte: O autor. 
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E por último, visando propor aperfeiçoamentos para o EAD da EsAO, 

perguntou-se quais as principais oportunidades de melhoria, pela perspectiva do 

docente, registrando-se os seguintes resultados: 

- Aumento do número de tutores; 

- Alocação de praças para o desempenho de atividades administrativas; 

- Capacitação dos tutores; 

- Evitar a rotatividade dos tutores, principalmente durante o ano letivo; 

- Implementação de vídeoaulas, videoconferência ou audioconferências. 

As medidas propostas pelos instrutores da Seção EAD da EsAO são sugestões 

para o aprimoramento contínuo do ensino à distância oferecido pela Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, e podem ser tema de estudos posteriores visando a 

análise da viabilidade e custo benefício da implementação de tais medidas. 

 

4 CONCLUSÃO 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente pesquisa obteve êxito, ressaltando a importância do tutor 

do EAD da EsAO, como facilitador e condutor do processo ensino-aprendizagem, 

responsável por diversas atividades, como tirar dúvidas, preparação de material 

teórico para os cursos, atualização e elaboração de exercícios e avaliações, 

acompanhar o rendimento e freqüência dos alunos ao portal, além de se envolver 

em atividades administrativas não relacionadas ao ensino que prejudicam o 

rendimento nas atribuições precípuas da função. 

Outro tópico fundamental é a capacitação dos instrutores, que, na sua maioria, 

tem como primeira experiência como instrutores o desafio de assumirem a função na 

Seção de Ensino à Distância da EsAO, e já serem responsáveis por intermediar o 

processo de ensino-aprendizagem no âmbito dos cursos à distância, se envolvendo 

em assuntos didáticos e pedagógicos, na sua maioria sem capacitação específica 

alguma. 

Há a necessidade de estudos futuros que proponham maneiras para que esses 

instrutores possam ampliar a sua capacidade através de cursos, estágios e 

participação em seminários, congressos e treinamentos, pois atualmente fica muito 

mais por conta do autoaperfeiçoamento a busca pelo conhecimento necessário para 

o melhor desempenho da função. Há a necessidade também da conscientização da 

importância do ensino à distância e de sua efetividade ao possibilitar que públicos 

espalhados geograficamente adquiram o conhecimento necessário para o 
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desempenho de suas funções, de maneira muito mais barata, eficaz e sem haver a 

necessidade do deslocamento.  

Há também a necessidade da conscientização dos alunos da importância da 

dedicação aos cursos em EAD, que exigem mais empenho e comprometimento para 

o melhor proveito e a absorção do máximo de conhecimento. 

A dosagem de instrutores em relação ao número de alunos também é algo a 

ser considerado, pois com um número excessivo de alunos, o tutor não pode 

acompanhar individualmente a evolução do aluno, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem e propiciando melhor resultado final, entregando ao final do curso um 

militar mais bem preparado para suas funções. 

Conclui-se, por fim, que a EsAO encontram-se na vanguarda da educação à 

distância no Brasil, percebendo a importância e as vantagens dessa modalidade de 

ensino que está em franca expansão no mundo, mobiliando uma Seção de EAD 

para conduzir os diversos cursos que realiza anualmente, contribuindo para a 

economia de recursos, e vem em um processo de melhoria contínua, buscando 

sempre a excelência do ensino. 
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