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ABSTRACT 
The increase of distance courses in Brazil has created the necessity 
of professionals to work as tutors. This article reports the 
experience obtained from a course of specialization conducted at 
the Brazilian Open University-UAB, which formed a group of 
tutors during the process of the course execution. Several 
strategies have been developed and they mainly explored the 
resources of the Internet and Web 2.0. This experiment quickly 
supplied the demand for these professionals in this course and 

opened perspectives for the training of new tutors. 

 

Categories and Subject Descriptors 
A. [General Literature]: Miscellaneous. 

 

General Terms 
Experimentation, Human Factors.  

 

Palavras-Chave: Educação a Distância, Formação de 
Tutores, Exploração de Recursos Computacionais, Internet 

 
1. INTRODUÇÃO 

O esforço de ampliar as oportunidades educacionais via EAD tem 
sido uma das prioridades do MEC, através da Secretaria de 
Educação a Distância, em parceria com as Universidades públicas.  

 

 

 

 

 

 

A principal iniciativa, neste sentido é o Sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), cuja prioridade é a formação de 
professores para a Educação Básica. Atualmente, a UAB conta 
com, aproximadamente, 150.000 alunos distribuídos em 587 
pólos, com cursos de graduação, lato-sensu e extensão 
coordenados por 92 universidades públicas e Institutos Federais 
[6]. Um dos cursos em andamento é o Curso de Especialização em 
Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância 
(PIGEAD)

A condução das disciplinas fica a cargo de um coordenador de 
disciplina, de um coordenador de tutoria e de uma equipe de 
tutores. Esta equipe de profissionais possui as seguintes funções: 
a) Coordenador de disciplina: gerencia o curso, sua implantação, 
acompanhamento da sua execução, revisão e melhoria das ações. 
É também responsável pelo desenvolvimento da proposta político-
pedagógica, seleção/confecção do material didático utilizado, ou 
seja, pelo projeto instrucional do curso. O coordenador do curso 
também observa o trabalho do coordenador de tutoria e dos 
tutores; b) Coordenador de tutoria: acompanha a trajetória do 
tutor, orientando nas atitudes e habilidades no exercício da tutoria; 
e, c) Tutor: atua como facilitador da aprendizagem e acompanha a 
trajetória do aluno, estimulando-o no processo de aprendizagem, 
ajudando-o a organizar seus objetivos, incentivando-o a analisar 
os conteúdos, acompanhando o desempenho do aluno, sobretudo 
nas atividades. 

, no formato semipresencial, para professores, técnicos, 
tutores e gestores que irão atuar em cursos superiores a distância. 
Este curso se encontra na sua 2ª edição, sendo oferecido pela 
Universidade Federal Fluminense, através do Laboratório de 
Novas Tecnologias no Ensino (LANTE). O curso é composto de 
nove disciplinas: Ambiente Virtual Moodle; Mídias de 
Comunicação e Fundamentos de EAD; Desenvolvimento de 
Cursos a Distância com Foco no Aluno; Produção de Material 
Didático Impresso; Ambientes Virtuais e Mídias de Comunicação; 
Sistema de Tutoria em Cursos a Distância; Metodologia do 
Trabalho Científico; Gestão de Cursos a Distância;  Avaliação da 
Aprendizagem e Institucional e Trabalho Final de Curso [12].   

A tutoria de cursos na modalidade a distância demanda 
competências e habilidades que diferem da atividade do docente 
no ensino presencial. Em geral, na educação presencial temos o 
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professor como ator principal e responsável pela difusão do 
conhecimento. Já na EAD esse papel é dividido entre todos os 
participantes: docentes, tutores e até mesmo, os alunos. Há uma 
descentralização da responsabilidade de disponibilizar 
conhecimentos e apoiar o processo de construção do saber.  Além 
disso, os docentes na EAD devem ter capacidade de compreender 
e estabelecer relacionamentos interpessoais mais flexíveis, com 
foco nas negociações.  

A maioria das instituições de ensino superior ainda não está 
formando profissionais para exercerem a docência a distância. 
Logo, nem sempre é fácil encontrar pessoas que possuam 
experiência de trabalho nesta modalidade de cursos. Neste caso, é 
necessário encontrar meios para formar esse novo profissional ou 
capacitar os profissionais ainda pouco experientes. Este quadro 
vem demandando o desenvolvimento de novas estratégias de 
formação rápida para que o tutor possa atuar em todas as situações 
exploradas em um curso a distância.  Essa capacitação pode ter 
momentos presenciais, mas é importante que ela ocorra em grande 
parte a distância para que o tutor vivencie a interação a distância e 
dessa forma, experimente situações semelhantes àquelas que o seu 
aluno irá enfrentar.  

O projeto UAB conta com um corpo de tutores que vêm 
trabalhando em seus cursos desde sua implantação. Em geral, 
estes tutores receberam uma formação básica para se 
familiarizarem com a tecnologia utilizada e os conceitos teóricos 
da EAD. Porém, a oferta de novos cursos está aumentando e 
atendendo, em cada nova edição, a um maior número de alunos. 
Com esse crescimento de demanda, ainda é comum que cursos da 
UAB tenham profissionais que estão pela primeira vez atuando 
como tutores. Nestes casos, a coordenação das disciplinas precisa 
desenvolver estratégias de apoio ao trabalho dos tutores, visando 
aumentar a sua qualificação na área de tutoria.  

Neste sentido, o objetivo deste artigo é descrever uma experiência 
de capacitação de tutores para cursos a distância, realizada durante 
o processo de condução de uma disciplina de um curso de 
especialização do sistema UAB. Este modelo de capacitação “em 
serviço” abre novas perspectivas para suprir a grande demanda da 
EAD, por pessoas capazes de realizar o processo de tutoria. Com 
este propósito, a seção 2 discute a tutoria em cursos a distância, a 
seção 3 detalha as estratégias de capacitação de tutores e os 
resultados obtidos e a seção 4 apresenta as conclusões.  

 
2. TUTORIA A DISTÂNCIA: VISÃO 
GERAL 
 
O decreto n. 5622 de dezembro de 2005, o decreto n. 5773 de 
junho de 2006 e as portarias Ministeriais Normativas 1 e 2 de 
janeiro de 2007 estabelecem as normas dos cursos a distância e 
apontam que as instituições participantes da UAB tenham pólos 
de apoio presencial para a oferta de cursos a distância [6]. Os 
Referenciais de Qualidade da Secretaria de Educação a Distância 
do MEC [14] recomendam que os cursos tenham algum tipo de 
tutoria presencial nesses pólos e ressaltam a importância da tutoria 
a distância.  

Em geral, o tutor é o agente do processo educacional que 
estabelece o vínculo mais próximo do aluno, seja presencialmente 
ou a distância [5]. Não há um modelo único de tutoria que sirva de 
referencial, pois cada projeto possui suas características teóricas, 

técnicas e práticas. A tutoria a distância utiliza todos os recursos 
de comunicação disponibilizados pela Internet, enquanto a tutoria 
presencial credita forte ação de presencialidade ao modelo de 
EAD [4]. O tutor, esteja ele a distância ou em pólos presenciais, 
tem papel fundamental nos cursos a distância.  

Para Celso Costa [8], Coordenador Geral da UAB nos anos de 
2007-2010, os tutores devem ser:  

“profissionais bem preparados na metodologia a 

distância e na tecnologia de comunicação e interação, 

tanto quanto nos domínios específicos dos conteúdos 

didáticos. Esses níveis de qualidade podem ser 

atingidos através de programas de capacitação do 

corpo de tutores, que, no mínimo, deve prever três 

dimensões: capacitação no domínio específico do 

conteúdo, capacitação em mídias de comunicação e 

capacitação em fundamentos da EAD.” (p.11). 

As principais atribuições da tutoria a distância são o 
esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo do material didático, 
apoio das discussões dos fóruns, correção de trabalhos, 
participação em videoconferências, apoio através do telefone e 
qualquer outra atividade definida no projeto pedagógico do curso 
[8]. Freqüentemente, faz parte de suas atribuições participar dos 
processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os 
docentes. Ressalta-se ainda a necessidade deste profissional 
possuir habilidades sociais, pois deve manter o grupo unido, 
ajudar de diferentes formas os participantes a trabalharem juntos 
por causas comuns e oferecer aos alunos a possibilidade de 
desenvolverem sua compreensão sobre a importância da 
manutenção da coesão do grupo [13].  

Vários cursos, hoje em andamento no Brasil, possuem diferentes 
modelos de tutoria, de recrutamento e formação desses 
profissionais. Os tutores do curso oferecido pela FACED/UFRGS 
foram selecionados entre os alunos de pós-graduação que tinham 
alguma experiência em EAD. Eles receberam uma formação 
básica que discutiu a metodologia do curso em que iriam atuar, 
explorou os materiais e o ambiente virtual utilizado [16].   

Para ser tutor no Centro de EAD da Universidade Federal de Ouro 
Preto é preciso fazer o curso de especialização que é oferecido 
pela instituição. Eles também fazem uma formação em serviço, 
que fica mais concentrada no aprimoramento dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina e nas estratégias de avaliação 
adotadas [1].  

Segundo Kenski [11] a evolução tecnológica ampliou a 
capacidade de comunicação humana, aumentou a qualidade dos 
processos de ensino-aprendizagem e impulsionou a criação de 
novos cursos a distância. Entretanto, não temos criado condições 
de suprir as necessidades desses cursos com a mesma rapidez. 
Visando superar essa fragilidade no sistema dos cursos a distância 
da Itália, nos anos 80-90 o crescimento da EAD e a falta de 
pessoas com formação em tutoria provocou a organização de 
diversas iniciativas para incrementar a formação de tutores: cursos 
de graduação com ênfase na área de tutoria, especializações e 
mestrados organizados por várias Universidades conjuntamente 
com os Departamentos Escolares Regionais [19]. Observamos que 
iniciativas semelhantes começam a surgir aqui no Brasil, mas 
ainda restringem-se a cursos de menor duração, como as 
especializações [1] e o curso de 60 horas descrito por Bortolozzo 
et al. [3], que forneceu os elementos essenciais para um grupo de 
professores atuarem como tutores em cursos a distância.  
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Apesar de relatos afirmarem ser a tutoria o ponto crucial dos 
cursos a distância [2], os tutores não são, certamente, os elos mais 
frágeis de uma cadeia de simplificações do processo educacional e 
do trabalho docente. Entretanto, a dimensão que a EAD vem 
adquirindo no Brasil exige um modelo onde o tutor se situe numa 
situação estratégica, realizando e apoiando atividades que o 
professor/coordenador responsável pela disciplina não pode 
assumir sozinho, dado o grande número de alunos hoje inscritos 
nos cursos a distância. 

Essa percepção é reforçada pelo resultado de uma pesquisa 
realizada por Cortinhas [7], com vários tutores presenciais de 
pólos de todas as regiões do Brasil. O autor recolheu vários 
depoimentos que reafirmam a importância da tutoria como o meio 
de humanizar o processo de aprendizagem na EAD, incentivando 
a autonomia e gerando um diferencial na mediação entre os alunos 
e o conteúdo dos cursos. 

3. ESTRATÉGIAS PARA A PREPARAÇÃO 

DE TUTORES A DISTÂNCIA 

 
O curso de PIGEAD ainda não explora o tutor presencial de 
maneira plena, pois atualmente ele é responsável por coordenar e 
apoiar atividades administrativas servindo de ligação entre a 
coordenação e as demandas do controle acadêmico dos alunos. 
Neste caso, o foco do trabalho de tutoria junto aos alunos, recai 
totalmente sobre o tutor a distância. 

Seguindo os princípios norteadores da filosofia da UAB, o curso 
utiliza o espaço de suas disciplinas constituintes para reforçar a 
preparação de seus tutores, realizando uma capacitação ao longo 
da prestação do serviço. A seguir, são descritos o cenário da 
disciplina “Ambientes Virtuais e Mídias de Comunicação”, seu 
planejamento e execução.  

3.1. O cenário  
Os alunos do Curso de Especialização em Planejamento, 
Implementação e Gestão da EaD quando cursam esta disciplina já 
reúnem informações básicas sobre os fundamentos de educação a 
distância e ferramentas de suporte para cursos on-line,  estudados 
nas disciplinas anteriores. Esta disciplina visa oferecer aos alunos 
uma experiência prática, mas também promover o debate e a 
reflexão, sobre criatividade e sua influência na utilização das 
novas mídias de comunicação e na criação de atividades para 
cursos a distância. A expectativa é que o aluno, a

3.2. O curso 

o final, seja 
capaz de utilizar as mídias de comunicação para apoiar processos 
educacionais a distância e construir elementos de um projeto a ser 
desenvolvido pelos alunos. Um fator limitante para o 
desenvolvimento da proposta desta disciplina foi a curta duração 
prevista – 45 horas. Mesmo atentas a este prazo, na fase de 
planejamento das tarefas, tivemos que estendê-lo por mais duas 
semanas para possibilitar a completa execução dos itens previstos. 
  

A disciplina “Ambientes Virtuais e Mídias de Comunicação” foi 
executada no período de  fevereiro/abril  2009, incluindo uma 
semana de recesso de Carnaval e atendendo a cerca de 640 alunos 
organizados em 16 turmas. Seguindo o modelo do sistema UAB, a 

execução desta disciplina contou com dois coordenadores, dois 
coordenadores de tutoria e um conjunto de 16 tutores, de forma 
que cada grupo de aproximadamente 40 alunos fosse atendido por 
um tutor. 

  

Um elemento desafiador no planejamento e execução do curso foi 
a diversidade de perfis de alunos. Como o curso é voltado para a 
formação de professores, técnicos, tutores e gestores de cursos 
superiores a distância, há alunos com formação universitária em 
todas as áreas do conhecimento. Nesta disciplina este desafio se 
fez ainda mais presente, uma vez que sua proposta de execução 
contemplava o incentivo ao desenvolvimento de competências 
básicas de construção de atividades práticas na plataforma Moodle 
[15].  Para atingir este propósito, a disciplina foi desenhada para 
que a cada semana tivesse um conteúdo a ser estudado, uma tarefa 
a ser realizada e uma discussão em fórum. A atividade e o fórum 
foram estrategicamente alinhados de forma que o aluno precisava 
ler o texto base e discutir no fórum, para poder realizar a tarefa. A 
disciplina englobou a realização de seis tarefas. O tema 
“criatividade” foi  transversal a todos os temas trabalhados  e  
todas as  tarefas realizadas. O Quadro 1 apresenta uma visão das  
principais atividades da disciplina em cada semana.   
 

4. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Seguindo a orientação da UAB para o alcance do equilíbrio 
geopolítico para definição dos pólos de EaD, os 640 alunos 
matriculados na disciplina “Ambientes Virtuais e Mídias de 
Comunicação” vivem nos estados Rio de Janeiro, São Paulo e 
Espírito Santo, em cidades onde já existem pólos de apoio 
presencial implantados. A exceção na atuação regional do curso é 
um pólo de uma cidade da região Norte, onde a UFF já possui 
antiga e forte inserção. Neste caso, o curso atende alunos de 
diferentes formações profissionais e  variadas realidades culturais.  

Para atender a alunos com perfis tão heterogêneos é preciso haver 
uma tutoria versátil e dinâmica. O principal desafio da tutoria a 
distância é que ela demanda atitudes, práticas, planejamentos 
específicos considerando a distância e os meios de comunicação. 
Neste caso, temos um foco na mediação, que é realizada, 
principalmente através de tecnologias de comunicação.   

Como visto anteriormente, como poucos cursos de licenciatura 
incorporaram tal formação em seus currículos e os cursos de 
especialização ainda não suprem a crescente demanda por 
profissionais com este perfil, foi preciso formar um grupo de 
tutores capazes de atuarem nos cursos a distância em um curto 
espaço de tempo.  

Este tem sido um dos desafios que os cursos de especialização 
coordenados pelo LANTE-UFF tem enfrentado. Especificamente, 
nesta edição do curso, com o aumento do número de alunos, não 
havia pessoas com formação suficiente, para atuarem como 
tutores a distância. Logo, foi necessário empreender estratégias de 
formação durante a realização da disciplina.  
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Semana Atividades Forma de avaliação 

S1 Semana de apresentação para que o aluno se Sem avaliação familiarize com colegas 
e tutor, dividindo experiências, motivações e expectativas relativas à 
disciplina. 

S2 Com base em texto sobre questões envolvidas na construção de 
interfaces para a EAD, os alunos devem:  
a) Pesquisar na Internet sites de conteúdo educacional, selecionar um 
e elaborar uma pequena crítica de sua interface com base nos 
conceitos discutidos no texto base;  
b) 

Texto crítico, entregue na plataforma Moodle, 
através de upload de arquivo (valor – 10 
pontos); 

Discutir no fórum a questão. "Como uma interface pode auxiliar o 
professor a disponibilizar informação relevante para o aluno em um 
mundo saturado de informação".  

 
Discussão nos fóruns (valor - 5 pontos). 

S3 Recesso de Carnaval  
S4 Duas atividades girando em torno do trabalho educacional com os 

fóruns de discussão. 
a) Criar um tema para ser discutido em um fórum de discussão de um 
curso a distância, criando 
b) A partir do texto base da semana (Fórum de discussão, uma mídia 
poderosa para a integração e construção do conhecimento), discutir, 
no fórum, a importância da ferramenta fórum em cursos a distância.  

uma argumentação introdutória.   

Texto de até 10 linhas, com tema e 5 perguntas 
para auxiliar a tutoria na condução da 
discussão. (valor - 10 pontos); 

Discussão nos fóruns (valor – 5 pontos).  
 

S5 Criação e/ou utilização de um arquivo de áudio ou de vídeo como 
meio de propor uma tarefa ou expor um conteúdo para alunos em um 
curso a distância.  
Discussão, no fórum, do valor pedagógico e da importância da 
incorporação das ferramentas da Web 2.0 na  prática pedagógica.  

Criação de um arquivo de áudio e/ou vídeo 
(valor – 10 pontos); 
 
Discussão nos fóruns (valor 5 pontos). 

S6 Publicar um conteúdo ou atividade em uma ferramenta de 
compartilhamento (Web 2.0), de escolha do aluno (blog, shared, 
wiki, etc).  
Debate sobre a importância das mídias de comunicação na 
construção dos saberes. 

O resultado da ,tarefa é o endereço do blog, 
wiki, 4shared, etc   publicado no fórum da 
semana (valor – 10 pontos) 
Discussão nos fóruns  (valor 5 pontos). 

S7 Sem avaliação Semana extra para a realização da tarefa da semana 6. Em paralelo, 
ocorreram sessões de chat (não pontuadas), para debates  orientados 
pelo  texto “Uma Nação em Risco” [10]. 

S8 e S9 Criação de um fórum de discussão e a inserção de um recurso (um 
arquivo formato pdf) em um ambiente de prática criado no Moodle 
para este fim. Nestas 2 últimas semanas os alunos trabalharam no 
Moodle como se fossem professores/coordenadores de um curso a 
distância. 

Cada atividade valia 20 pontos. Foi aberto um 
fórum de dúvidas não pontuado. 

Quadro 1. Atividades e itens avaliados da disciplina “Ambientes Virtuais e Mídias de Comunicação” 

 

4.1. Formação em serviço 
A formação em serviço é uma estratégia que pode ser utilizada 
para suprir objetivamente, demandas de qualificação profissional.  

Na disciplina “Ambientes Virtuais e Mídias de Comunicação”, a 
formação dos tutores foi fundamentada em três eixos: Aspectos 
teóricos, metodológicos e tecnológicos. Em cada uma dessas 
dimensões, diferentes temas foram tratados e integrados entre si. 

Na parte teórica foram tratados temas básicos sobre a EAD e o 
conteúdo da disciplina. A dimensão metodológica contemplou  as 
questões associadas às técnicas de atuação do tutor e a exploração 
das teorias pedagógicas colaborativas para a formação de 
comunidades de prática [9].  Neste caso, foi estudado o potencial 
da Web 2.0 para apoiar processos educacionais e sociais. Já a 
dimensão tecnológica explorou a utilização do Moodle e das 
ferramentas da Web 2.0. 

O perfil dos 16 tutores selecionados para trabalharem na 
disciplina era diversificado, porém todos eram professores e 
muitos deles possuíam grau de mestre em suas áreas de 
conhecimento.  Alguns já tinham atuado como tutores em outras 
iniciativas UAB, mas para outros, foi a primeira experiência neste 
tipo de trabalho docente.   

Para dar início a esta capacitação, foi realizado um encontro 
presencial. Em seguida, foram realizadas duas ações principais: 
criação no Moodle, de um ambiente de Coordenação de Tutores, 
onde foram disponibilizados textos para orientação da condução 
da tutoria; e criação de um canal permanente de comunicação, 
através de fóruns específicos de discussão para debates dos textos 
da disciplina e para orientação das atividades teóricas e práticas 
associadas. No ambiente Coordenação de Tutores, foram 
oferecidas, por exemplo, orientações gerais sobre o papel do tutor, 
enfatizando a necessidade de encorajar a participação do aluno e 
ressaltando a importância de comentar suas colocações sempre de 
forma construtiva, evitando comentários longos e prolixos que 
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inibissem a participação. No outro fórum foram discutidas 
possíveis abordagens para a exploração dos textos de cada 
semana. Com ênfase na necessidade de exploração de estratégias 
criativas em todas as atividades docentes. 

Alguns outros aspectos importantes trabalhados nestes fóruns 
foram: a importância das mensagens serem curtas e adequadas ao 
argumento em questão, de modo que o aluno não tenha 
impaciência ao lê-las; e o atendimento rápido e produtivo aos 
alunos, de maneira a conduzi-los ao aprendizado que se objetiva.  
Um outro aspecto discutido relaciona-se ao incentivo constante 
que o tutor deve dar ao aluno para que ele se sinta estimulado a 
pesquisar novas possibilidades de aprendizagem. Neste sentido, 
foi elaborado um pequeno guia visando melhorar a produtividade 
dos debates tutor-alunos, para embasar a dinâmica dos diálogos, 
incentivando a colaboração entre os alunos. O site do “Teleporto 
de Educação” [20] apresenta uma lista de questões, adaptadas de 
Paul [17], e que foram amplamente debatidas para serem 
exploradas nos fóruns da disciplina.  A seguir, algumas dessas 
perguntas são listadas. 

► Perguntas de esclarecimento 

• O que você quer dizer quando afirma que ______?  

• Qual é o ponto crucial?  

• Qual é a relação entre _____ e _____?  

• Você pode explicar isto de uma outra maneira?  

• Vejamos se entendi o seu ponto de vista; você quer dizer 
_____ ou _____?  

• Qual é a relação entre isto e o nosso 
problema/discussão/argumento?  

• Maria, você pode resumir com as suas palavras o que o 
Ricardo disse? ... Ricardo, era isto o que você queria dizer?  

• Pode me dar um exemplo?  
 
► Perguntas que verificam suposições 

• Qual é a sua suposição aqui?  

• Qual é a suposição de Maria?  

• O que poderíamos supor em vez disto?  

• Parece que você supõe _____. Entendi corretamente?  

• Todo o seu discurso depende da idéia de que _____. Porque 
você baseou a sua hipótese em _____ em vez de em _____?  

 

► Perguntas que verificam evidências e linhas de raciocínio 

• Você pode explicar a sua linha de raciocínio?  

• Como isso se aplica a este caso?  

• Existe uma razão para duvidar desta evidência?  

• Mais alguém pode apresentar evidências a favor deste ponto 
de vista?  

• Como você chegou a esta conclusão?  
 
► Perguntas sobre pontos de vista ou perspectivas  

• Em que implica esta afirmação?  

• Quando você diz _____, você subentende _____?  

• Mas se isto acontecesse, quais seriam os outros resultados? 
Por quê?  

• Quais seriam os efeitos disto?  

• Isto aconteceria necessariamente ou é apenas uma 
possibilidade?  

• Qual é uma alternativa?  

• Se _____ e _____ são verdadeiros, o que mais poderia sê-lo?  

• Se dissermos que ____ é ético, o que podemos dizer de 
_____?  

 
► Perguntas que verificam implicações e conseqüências  

• Como podemos descobrir isto?  

• Qual é a suposição desta pergunta?  

• _____ elaboraria esta questão em modo diverso?  

• Como alguém poderia esclarecer esta questão?  

• Esta pergunta é clara? Entendemos isto?  

• Todos nós concordamos que esta é a questão?  

• Como _____ definiria este problema?  

• Porque esta questão é importante?  

• Você pode ver a relação disto com ________?  
 
Como a disciplina tem um modelo pedagógico baseado na 
proatividade de tutores e alunos, que incentiva a aprendizagem 
colaborativa[18], os fóruns da coordenação criaram um canal de 
comunicação entre tutores e tornaram-se um excelente espaço de 
troca de informações sobre a condução das atividades da 
disciplina, discussões sobre o valor das tecnologias e 
compartilhamento de experiências, entre outras (Figuras 1 e 2).  

Re: Iniciando a semana 7 
por A.  

Olá C.,  
Relato rápido do chat da turma 7: O chat do dia 21 contou com a participação de doze alunos da turma e de mais dois de outras 
turmas, que entraram e saíram rapidamente. Como os dois chats estavam marcados com um intervalo de uma hora entre si, e os 
alunos continuavam chegando e conversando, optou-se pelo não fechamento do primeiro horário juntando-o com o início do segundo. 
Neles foram debatidos os problemas que a Ead encontra hoje, desde o preconceito dos que não a conhecem, até a necessidade de 
fiscalização dos cursos, de formação de tutores qualificados, etc. O chat mostrou ser um bom espaço de socialização, com os alunos 
trocando informações sobre outros sites importantes para sua formação, que é uma preocupação do grupo em sua busca pelo 
aprimoramento constante de seus conhecimentos. 

Figura 1.Mensagem de uma tutora no fórum da coordenação de tutoria 
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Re: Forum Semana 8 
por N. 

Oi L., 
Estou usando seu passo a passo, que é otimo. Com ele, tenho certeza que os alunos desencantam e fazem a tarefa.  
Oi M., 
Enquanto a V. resolve o problema dos tutoriais, mande para a aluna o passo a passo que a L. fez. Acho que vai resolver. É assim:  
Acesse www.lanteuff.org/pigead 
Entre com seu login e senha: Nº CPF 
Ao entrar no link do Ambiente da Turma 12, para fazer a Tarefa 8, siga estes passos: 
Ativar Edição + Editar Sumário de Tópico (escrever o seu nome todo no Ambiente de Prática em um tópico vago) + Salvar 
Mudanças + Acrescentar Atividade + Fórum (escrever Fórum de Discussão de...) + Digite o texto da problemática+ Salvar e Voltar 
ao Curso + Desativar Edição. Em seguida,clique no Fórum que você acabou de criar + Acrescentar Novo Tópico de Discussão + 
Digite um pequeno texto dando início ao debate.                                                                             

Figura 2. Mensagem da coordenadora de tutoria para as tutoras no fórum da coordenação de tutoria da semana 8 

 

Outra estratégia usada pela coordenação da disciplina foi 
definir a dinâmica dos trabalhos a serem desenvolvidos pelos 
alunos, como forma de apoiar a atuação dos tutores. Neste 

sentido, a mensagem postada pelos coordenadores para os alunos, 
nos fóruns da semana 6 ilustra bem essa prática (Figura 3). 

 

Fórum da semana 6 - Leiam o texto base antes de participar 
Querido(a) aluno(a), 
A partir do texto base da semana, discuta com seus colegas e tutores a importância da ferramenta fórum em cursos a distância. 
Pense... e se não existisse um fórum, como ficaria a comunicação dos alunos com os professores e os tutores ? Você concorda com as 
idéias de Vygotsky? O que é possível fazer para que a participação no fórum seja algo realmente proveitoso?” 

Figura 3. Mensagem da coordenação da disciplina para os alunos 

  
Vários tutoriais, usando ferramentas as da Web 2.0, foram 
desenvolvidos, visando apoiar o trabalho dos tutores 
(disponibilizados no fórum da Coordenação da Tutoria) e ajudar o 
desenvolvimento das tarefas pelos alunos (disponibilizados no 
fórum da disciplina).  

Logo no início do curso, na semana 2, quando seria debatido no 
fórum a questão “Como uma interface pode auxiliar o professor a 

disponibilizar informação relevante para o aluno em um mundo 
saturado de informação", foi indicado aos tutores que a partir 
dessa semana na abertura de cada fórum, cada tutor deveria 
explicar a tarefa da semana e fazer um fechamento do fórum da 
semana anterior, citando partes relevantes de colocações dos 
alunos sobre o tema discutido. Um exemplo de uma das 
mensagens da coordenação de tutoria para os tutores pode ser 
visto na Figura 4. 

Queridos tutores,  
Esta semana teremos uma tarefa e uma discussão em fórum sobre esta tarefa. Fique atento!  
[1] Leia atentamente  o material que disponibilizamos para o aluno. 
[2] Veja o que é pedido na tarefa e no fórum.  
[3] No fórum você pode usar técnicas de visualização da informação como: gráficos, imagens, tabelas, mapas mentais, mapas 
conceituais, organização da informação, metáforas, elementos do texto base entre  outros. Você tem total liberdade. Seja criativo! 
[4] A frase utilizada como ponto de partida para as discussões - "... um mundo saturado de informação" - foi extraída do texto do prof. 
M. R. que estamos disponibilizando no ambiente. É interessante que você tenha conhecimento deste texto, pois os alunos já o 
utilizaram em uma das disciplinas anteriores.  
[5]

“Olá pessoal, 

 O fórum deve começar com um fechamento de oito ou dez linhas com pontos significativos do debate no fórum da semana anterior. 
Você pode citar nomes de alunos e suas contribuições. Não precisa citar todos os alunos de uma vez. Mas, preste atenção para que ao 
final da disciplina cada aluno tenha sido citado pelo menos uma vez.  Vejam o exemplo abaixo. Se preferir, você não precisa citar 
nomes, mas pode recortar partes das “falas” dos alunos. Esta pratica pode servir de estímulo para a aprendizagem e para os alunos se 
reconhecerem como geradores de materiais relevantes.  

Já tivemos muitas intervenções significativas em nosso fórum. Contudo, é sempre bom poder destacar  os pontos mais importantes para 
que possamos tecer conclusões que englobam diferentes visões, como por exemplo: 
A aluna XXX menciona que um dos fatos mais importantes do debate foi colocar em pauta as questões das desigualdades sociais. 
Ressalta também que inserir na Universidade pessoas com deficiências na formação, não é uma boa idéia. 
A aluna YYY enfatiza com maestria a autonomia da universidade em sempre acompanhar o mercado de trabalho e adequar os 
estudantes e os processos a esta realidade.  
Já a aluna ZZZ ressalta que se dever dar ênfase à origem do problema, que é a formação educacional das crianças no ensino básico e 
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no ensino médio. 
Convido todos a participar da construção do nosso conhecimento coletivo. Observem que já tivemos em torno de 200 visitas neste 
fórum, mas apenas 52 participações. Vamos primar pela qualidade nas mensagens e colocar o seu ponto de vista. Vamos evitar 
mensagens muito curtas, apenas, manifestando: “muito bem”, “concordo com fulano”

Um abraço e vamos continuar nossas proveitosas discussões ! 
...etc. 

Figura 4. Mensagem da coordenação da tutoria para os tutores, contendo algumas diretrizes e um exemplo de fechamento para 
eles utilizarem nos fóruns da disciplina 

 

Após iniciar a prática de apresentar um resumo do fórum da 
semana, citando as mensagens relevantes, tivemos vários relatos 
dos alunos, que colocavam a satisfação em ver que sua opinião foi 
considerada tão valiosa, que mereceu ser citada.  Ao longo do 
desenvolvimento da disciplina, foram postadas mais de 300 
mensagens nos fóruns de coordenação da tutoria, mostrando o 
interesse e a participação dos tutores nas atividades 
desenvolvidas. 

Por outro lado, a experiência de estar também aprendendo e 
discutindo em um ambiente de aprendizagem online, da mesma 
forma que os seus alunos, permitiu que os tutores avaliassem as 
dificuldades sentidas pelos alunos na participação em fóruns de 
discussão, enriquecendo a experiência prática de cada um.  

Em resumo, as práticas dos tutores no curso seguiram as seguintes 
estratégias: tratamento individualizado do aluno; respostas em até 
24h.; fechamento dos fóruns semanais com uma mensagem que 
resume a discussão da semana e cita as participações mais 
representativas; abertura dos fóruns com mensagens de incentivo 
e apoio aos alunos. 

 
5. CONCLUSÕES 
A educação é uma via importante para a mobilidade social. Para 
os países em desenvolvimento, a educação é um agente 
fundamental de mudança e de desenvolvimento social. Além 
disso, investir em educação superior é importante, visto que 
parece haver  relação estreita entre desenvolvimento tecnológico e 
a oferta da educação universitária. Isto pode explicar porque a 
expansão do ensino superior está incluída nas políticas de governo 
da maioria dos países em desenvolvimento. No Brasil, o 
desenvolvimento de programas educativos de grande alcance é 
uma necessidade imperiosa e o projeto da UAB é o nosso grande 
esforço para oferecer educação superior à distância de massa. 

Para esses programas atingirem suas essas metas, justificando os 
recursos alocados, as normas de qualidade devem ser claramente 
identificados e executadas. A 

 Como mencionado, o

UAB oferece cursos a distância com 
material didático adequado a diferentes perfis de alunos e para 
variados estilos de cursos. Atendendo a mais de 150 mil 
estudantes, é vital que a execução dos cursos seja bem 
coordenada. A tutoria a distância é peça chave dos cursos a 
distância,  por isso o profissional que exercerá essa função deve 
ser adequadamente treinado e deve receber apoio da equipe de 
coordenação para uma formação contínua, de modo que seu 
desempenho seja produtivo, evitando a evasão dos alunos e baixos 
níveis de formação acadêmica. 

s tutores do PIGEAD costumam ter 
experiência anterior, no entanto, a busca de homogeneidade no 
desempenho destes tutores exige o uso da abordagem de 
treinamento em serviço. Atualmente, esta abordagem inclui 
algumas ações teóricas e práticas integradas:  

- Um fórum discussão da coordenação, onde o grupo de tutores e 
coordenadores compartilha informações e experiências, posta 
lembretes e notas explicativas sobre tarefas e prazos e propõe 
alterações e inclusões aos materiais do curso. A coordenação da 
disciplina sugere aos tutores, aprofundamentos sobre os temas 
curriculares e oferece dicas de como conduzir os debates com os 
alunos, como os avaliar e monitorar seu progresso nas tarefas em 
curso. 

- Uma biblioteca online com uma coletânea de artigos técnicos 
sobre educação à distância e sobre o conteúdo do curso No futuro, 
esses artigos com comentários estarão disponíveis em um Wiki e 
um FAQ, acessíveis através da interface Moodle.  
Nossa formação em serviço foi realizada de forma satisfatória, 
tendo em vista nossos objetivos. Temos alguns resultados 
quantitativos: a nossa taxa de abandono foi baixa (16%) e as nota 
média dos alunos foi 75 pontos (em uma escala de 0 a 100), 
ligeiramente superior à média dos alunos em outros cursos da 
UAB. Nossa estratégia de formação em serviço ainda é um 
trabalho em andamento. Assim, nossos resultados devem ser 
analisados qualitativamente e vistos como um esforço para 
atualizar os tutores em uma perspectiva da educação continuada. 
Possivelmente, o melhor resultado que podemos oferecer é o fato 
de que nossos tutores interagem com os alunos de forma mais 
homogênea, garantindo a igualdade de oportunidades de 
aprendizagem para todos os alunos. 

Por último, o diálogo constante entre os membros da equipe 
realmente promove a coesão e reforça a formação teórica e prática 
dos tutores. Os espaços de interação e cooperação criados sobre as 
ferramentas disponíveis no Moodle contribuíram para melhorar a 
formação dos tutores e podem ser considerados como fator de 
sucesso para os cursos de educação a distância, já que diferentes 
soluções são apresentadas e discutidas pelos coordenadores e 
tutores, na medida em que surgem as perguntas e dúvidas dos 
alunos  
Estamos agora envolvidos na nova edição do curso PIGEAD e 
nossas experiências anteriores  têm sido proveitosas. Além de 
adotar metodologia semelhante à utilizada anteriormente, 
aperfeiçoamos alguns instrumentos de avaliação de aluno e de 
suporte à tutoria. Esperamos que, em médio prazo, possamos 
desenvolver um guia de orientação para uma didática online 
voltado para nossos tutores, incluindo as orientações que 
estabelecemos. 

[1]  Antonini, E.,  Jorge, G. 2009, A Configuração da 
tutoria no Curso de Pedagogia do CEAD-UFOP: 
descobrindo possibilidades e criando estratégias, In: 
Anais do 

 
 

REFERÊNCIAS  

I Encontro Internacional do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil, Brasília. 

446



[2] Barreto, R. G. 2008.  As tecnologias na política nacional 
de formação de professores a distância: entre a expansão 
e a redução, Educação & Sociedade, 29, 104, 919-937.  

[3]  Bortolozzo, A. R., Kappaum, E. S.,  Hasper, R., 2010.  
Formação de professores-tutores para atuar em cursos 
na modalidade a distância da SEED-PR, EDUTEC-PR. 
Em: 
http://blogs.universia.com.br/edutec/files/2009/05/artigo
_tutoria.pdf. Acessado em agosto de 2010. 

[4] Campos, F. C. A., Costa, R. M. E. M., Santos, N. 2007. 
Fundamentos da Educação a Distância, Mídias e 

Ambientes Virtuais, Ed Editar, Juiz de Fora. 

[5] Campos F., Santos, N., Costa, I. 2008.  Coordenação e 
Tutoria em Curso de Capacitação em EaD para o 
Sistema UAB: Relato de uma Experiência. Simpósio 

Brasileiro de Informática na Educação, Fortaleza. 

[6] CAPES-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior, UAB. 2010. Em 
http://uab.capes.gov.br/. Acessado em agosto de 2010. 

[7] Cortinhas, M. S. 2008. Tutoria presencial de pólo de 
apoio em EaD: um diferencial para Educação a 
Distância, In: Anais do VIII Congresso Nacional de 

Educação, Curitiba. Em: 
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais
/pdf/326_180.pdf, acessado em agosto de 2010. 

[8] Costa, C. J.  Modelos de Educação Superior a Distância 
e Implementação da Universidade Aberta do Brasil. 
Revista Brasileira de Informática na Educação. 15,  2 
(Maio a Agosto 2007), 9-16. 

[9] Costa, R. M. E. M., Marins, V., Costa, A. C. P.,  
Macario, R. 2009. Comunidades de prática e 
ferramentas Web 2.0: uma experiência em um curso de 
especialização em Matemática. In: Anais do Workshop 

de Informática na Escola-WIE2009, Bento Gonçalves.  

[10] Elia, M. F. 2005. Uma Nação em Risco. Simpósio 

Brasileiro de Informática na Educação 2005, Juiz de 
Fora-MG, 331-339. 

[11] Kenski, V. M. 2008. Educação e Comunicação: 
interconexões e convergências, Educação & Sociedade, 
29, 104, 647-665. 

[12] LANTE- Laboratório de Novas Tecnologias no 
Ensino/UFF. 2010. Em: http://www.lante.uff.br, 
acessado em agosto de 2010. 

[13] Machado, L. D., Machado, E. C. 2004. O papel da 
Tutoria em ambientes de EaD, In: Anais do Congresso 

da ABED. Em: 
http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/022-
TC-A2.htm. Acessado em agosto de 2010.  

[14]  MEC-Ministério da Educação-SEED. 2007. 
Referenciais de Qualidade para a educação superior a 
distância. Em 
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/ref
ead1.pdf. Visitado em agosto de 2010. 

[15]  MOODLE. 2010. Em http://www.moodle.org.br. 
Visitado em setembro de 2010. 

[16] Nevado, R. A., Carvalho, M. J., Menezes, C. S. 2007.  
Educação a Distância  mediada pela Internet: uma 
abordagem interdisciplinar na formação de professores 
em serviço, Aprendizado em Rede na educação a 

distância, Nevado, Carvalho, Menezes (eds), Porto 
Alegre. 

[17] Paul, R. 1993. Critical Thinking: How To Prepare 

Students for a Rapidly Changing World, Foundation 
for Critical Thinking, Santa Rosa, CA, USA. 

[18] Rezende, W. M.,  Dias, A. I. S. 2010. Educação a 
distância e ensino Presencial: incompatibilidade ou 
Convergência?. EaD emfoco, 

[19] Rivotella, P. C. 2008. Depois da Educação a Distância: 
tecnologia, educação e formação na Itália, Educação & 

Sociedade, 29, 104,  851-864. 

1, 1 (abril/outubro 2010), 
6-16. 

[20] Teleporto. 2010. Em: 
http://www.teleportodeeducacao.com.br/etebras/help.ph
p?file=questions.html. Acessado em agosto de 2010. 

447

http://blogs.universia.com.br/edutec/files/2009/05/artigo_tutoria.pdf�
http://blogs.universia.com.br/edutec/files/2009/05/artigo_tutoria.pdf�
http://uab.capes.gov.br/�

	64_camready60_1_kofrivthhcjfmixckvgr
	► Perguntas de esclarecimento
	► Perguntas sobre pontos de vista ou perspectivas
	► Perguntas que verificam implicações e conseqüências


