
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ – UNOPAR 

 

 
MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 
 
 
 
 

JAQUELINE BARBOSA FERRAZ DE ANDRADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MEDIAÇÃO NA TUTORIA ONLINE:  
O ENTRELACE QUE CONFERE SIGNIFICADO À 

APRENDIZAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Salvador 
2007 

 



 

 

i 

JAQUELINE BARBOSA FERRAZ DE ANDRADE 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MEDIAÇÃO NA TUTORIA ONLINE:  
O ENTRELACE QUE CONFERE SIGNIFICADO À 

APRENDIZAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 
Universidade Norte do Paraná – UNOPAR e 
Universidade Federal do Ceará - UFC, como exigência 
parcial para obtenção do título de Mestre em Tecnologia 
da Informação e Comunicação na formação em 
Educação a Distância, sob a orientação do Prof., Doutor 
Gilberto Lacerda dos Santos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Salvador 
2007 



 

 

ii 

JAQUELINE BARBOSA FERRAZ DE ANDRADE 
 
 
 

A MEDIAÇÃO NA TUTORIA ONLINE:  
O ENTRELACE QUE CONFERE SIGNIFICADO À 

APRENDIZAGEM 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Universidade Norte do Paraná – 

UNOPAR e Universidade Federal do Ceará - UFC, como exigência parcial para 

obtenção do título de Mestre em Tecnologia da Informação e Comunicação na 

formação em Educação a Distância, conferida pela Banca Examinadora formada 

pelos professores: 

 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Prof. Dr. Gilberto Lacerda dos Santos 

Universidade de Brasília 
Orientador 

 
 
 
 
 

Profa. Dra. Ymiracy Nascimento de Souza Polak 
Universidade Norte do Paraná 

Examinadora interna 
 
 
 

______________________________________________________ 
Profa. Dra. Vani Moreira Kenski  

Universidade de São Paulo 
Examinadora externa 

 
 
 
 

Salvador, 21 de setembro de 2007. 
 



 

 

iii

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aos meus pais 
Eduardo Barbosa (in memoriam) e 
Nelma da Silva Barbosa, 
Ao meu irmão Sandro da Silva Barbosa 
Ao marido Isaque Ferraz de Andrade e 
Aos filhos, Olivia e Gabriel,  
a melhor parte de mim. 
 
Obrigada, Deus! 



 

 

iv 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 

Ao professor Dr. Gilberto Lacerda, meu orientador, pelo incentivo e pela crença no 

potencial de seus discentes. 

Ao professor Dr. Mauro Pequeno pela Coordenação do Mestrado. 

À professora Dra. Ymiracy Polak, mestra impar no seu fazer pedagógico. 

Ao professor Dr. José Aires, pela amorosidade no trato com outro.  

À professora Dra. Vani Moreira Kenski, Universidade de São Paulo, que gentilmente 

aceitou fazer parte da Banca. 

À Universidade Federal do Ceará e Universidade Norte do Paraná pelo projeto 

arrojado, delineado na proposta e executado com maestria. 

Ao Núcleo de Tecnologia Educacional-9, representado por Cristiano Farias, pelo 

apoio aos meus estudos. 

À Faculdade do Sul da Bahia, representada pela Irmã Cristina, pelo exercício 

docente. 

Aos colegas tutores que participaram da pesquisa pelo testemunho ético. 

Ao Prof. Ivo Ney Kuhn, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, pelos materiais enviados e apoio à pesquisa. 

Aos amigos, frutos do Mestrado, porque a educação aproxima as pessoas. 

À amiga Eleusa Brito pelo apoio incondicional a este trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

v

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que 
você não conhece como eu mergulhei. 
Pergunte, sem querer ‘a’ resposta, como eu 
estou perguntando. Não se preocupe em 
‘entender’. Viver ultrapassa todo entendimento. 
 

Clarice Lispector 



 

 

vi 

ANDRADE, Jaqueline Barbosa Ferraz de. Mediação na Tutoria Online: o 
entrelace que confere significado à aprendizagem. 2007. 95 folhas. Trabalho de 
Conclusão de Curso de Mestrado em Tecnologia da Comunicação e da Informação 
em EAD, Universidade Federal do Ceará e Universidade Norte do Paraná, Salvador, 
2007. 

 

RESUMO 
 

 

Essa dissertação tem como objetivo compreender as dimensões do trabalho do tutor 
em processos educativos a distância e a interface do seu trabalho no processo 
ensino-aprendizagem. Especificamente na educação online, os instrumentos de 
comunicação se transformam em instrumentos simbólicos de mediação, pois é 
através deles que o sujeito constrói seu raciocínio, dinamiza múltiplas habilidades e 
potencializa suas linguagens. Embora os recursos midiáticos ofereçam dispositivos 
que permitem a interatividade, a autonomia cognitiva necessária para atuar nesse 
cenário requer a experiência interativa, no grupo, do componente humano e seu 
processo de mediação. Essa qualidade de interação em processos midiatizados 
pelas tecnologias pode ser dinamizada por um agente mediador inserido com o 
propósito específico de aproximar o ensino da aprendizagem, promovendo o 
sentimento de pertença, o protagonismo e o trabalho colaborativo. Portanto, é 
resultado de uma pesquisa realizada com profissionais docentes que atuam em 
tutorias online para delinear a presença mediadora do tutor em cursos à distância 
em ambientes virtuais e a forma como promovem uma aprendizagem significativa. 

 
 

Palavras-chave: Tutoria. Mediação. Interação. Experiência de Aprendizagem 
Mediada. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

 
 
This dissertation's main objective is to address the dimensions of the work of a tutor 
in educational processes at distance and the interface of his work in the teaching-
learning process. Specifically in online education, the tools of communication 
become symbolic instruments of mediation, as they allow individuals to build their 
reasoning, improve multiple skills and empower their languages. Although the 
resources of media offer devices that enable the interactivity, the necessary 
cognitive autonomy to act in such scenery requests the interactive experience of a 
group, as well of the human component and their mediation process. The quality of 
such interaction in online media processes can be strengthen for an external 
mediator inserted for the specific purpose of approximating the teaching and 
learning processes, promoting for participants the feeling of belonging, of 
participation and collaboration. This study is a result of a research accomplished with 
educational professionals that act in online tutorials to delineate the presence of a 
mediator tutor in virtual courses at distance, as a mean to promote an effective 
training.  
 
 
 
Keywords: Tutorship, Mediation, Interaction, Experience of Mediated Learning  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A expansão da Educação a Distância online é uma realidade 

recente e crescente e exige alterações significativas na forma de conceber, planejar 

e fazer educação. A tessitura do conhecimento apresenta-se sob novo contexto 

semântico.  

Educação a distância em si, num sentido literal da palavra, ocorre 

quando quem ensina e quem aprende estão separados, seja no tempo ou no 

espaço. O conceito atual de Educação a distância não se limita a idéia de superar 

fronteiras geográficas trata-se mais de uma característica de comunicação. De 

superar barreiras, ruídos que impeçam que o processo de ensinar se distancie do 

processo de aprender. Moore (apud PETERS, 2003) distingue a distância física e 

psíquica e  assim conceituando distância transacional: 

 
A distância transacional é determinada pela medida em que docentes e 
discentes podem interagir (dialogue) simultaneamente, porém ela é 
influenciada pela medida em que o caminho a ser seguido no estudo está 
prefixado (structure) por meio de programas de ensino preparados. 
 

Não é a distância que qualifica a modalidade em questão, mas a 

forma de estabelecer o processo comunicativo entre os agentes que atuam 

nesse cenário. Como menciona Almeida (2003): 

 
Cada recurso mediático empregado na educação a distância contém 
características estruturais específicas e níveis de diálogos possíveis de 
acordo com a própria mídia, os quais interferem no nível da distância 
transacional. Da mesma forma, em um ambiente de sala de aula o nível de 
diálogo e participação dos alunos é propiciado pela abordagem pedagógica 
assumida pelo professor e respectivas estratégias e mediações 
pedagógicas.  

 
A partir da década de 1990, vivencia-se um novo modelo de 

Educação a distancia que se apóia na telemática1 e se define por novas linguagens 

e meios de processar informação. A revolução tecnológica traz ao cenário mundial 

mudanças rápidas e significativas, imprimindo uma sociedade baseada na produção 

do conhecimento. Uma das características que marcam a sociedade atual é a 

velocidade com que as informações circulam e são renovadas a todo o momento.  

                                            
1 A Wikipedia traz a definição de Telemática como a comunicação à distância de um conjunto de 
serviços informáticos fornecidos através de uma rede de telecomunicações. 
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Neste contexto, destaca-se a Educação baseada na Web-EBW2. 

A educação online está apoiada no ciberespaço e é desenvolvida através de 

plataformas de ensino a distância. Tem na sua modelagem, ferramentas de 

comunicação que promover a interatividade entre os participantes. Belloni (2001, 

p.58) faz distinção entre os termos interatividade e interação. Para a autora, 

interatividade é considerada como uma “característica técnica que significa a 

possibilidade de o usuário interagir com uma máquina”. Interação é a “ação 

recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre a intersubjetividade, isto é, encontro 

de dois sujeitos”. 

Silva (2003) analisa que proporcionar educação online não é o 

mesmo que oferecer educação presencial ou a distância via suportes 

tradicionais. Exige metodologia própria. A combinação de suportes técnicos 

aponta para possibilidades interativas que acabam por remodelar o próprio processo 

educativo. Com o advento da internet a Educação a distância não só se distingue 

pelas ferramentas de interação, mas por conceitos que assinalam para uma 

educação colaborativa, demarcada por uma relação não mais dual ou caracterizada 

pela emissão – recepção, mas apontam para uma Pedagogia da virtualidade3 como 

potência. 

 

1.1 Estabelecimento do problema 

 

A educação a distância alicerçada na telemática traz no seu design 

pedagógico a figura de um professor responsável pela tutoria. Essa inserção da 

figura do tutor em educação não é novidade, porém necessita de ressignificação do 

termo quando se trata de educação a distância. É perceptível nas diversas práticas 

educativas online que esse profissional é definido pelo que se espera dele. Seu 

conceito ainda encontra-se arraigado a sua origem latina tutore, que significa o 

indivíduo encarregado legalmente de proteger, defender, orientar alguém. No 

entanto, é no exercício da tutoria que verdadeiramente encontra-se delineado o 

papel do profissional. É na prática educativa que se percebe a não supressão da 

função principal de todo educador que é a garantia do sucesso do processo de 
                                            
2 A Web-based Education popularizou-se nos final de 1996 e refere-se a educação pela internet. 
 
3 Termo denominado por Gomez (2004) para designar o pensamento em rede construído a partir das 
práticas educativas realizadas na esfera virtual. 
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aprendizagem. 

A educação a distância não pode ficar alijada das características 

gerais de todo processo educativo, mas sim conferir qualidade justamente no que se 

tem de específico, de peculiar a sua forma de interação. Na sua forma online, por 

ser um projeto arrojado, não se pode atribuir ao tutor o mero papel de animador, de 

facilitador do processo.  

Toda tentativa de delinear uma tutoria que confira qualidade às 

interações em processos mediatizados pelo uso das tecnologias de informação e 

comunicação demonstra a preocupação em superar um modelo de educação formal 

tradicional e dar ênfase a um modelo de educação interacionista, pautado na 

autonomia cognitiva e na aprendizagem colaborativa. Infelizmente, ainda está 

presente na educação a distância um discurso e uma prática que concebe a 

educação como produto e se organiza nos moldes da lógica de transmissão de 

conhecimentos prontos. 

Martins (2003) comunga com Villardi e Oliveira (2005) quando 

afirma ainda não existir um protótipo universal de tutoria que possa ser aplicado a 

qualquer situação de ensino-aprendizagem a distância. Porém, a relação triádica 

aluno – professor/tutor - objeto do conhecimento necessita de estratégias diferentes 

das utilizadas na educação presencial. 

Por ser ainda um campo vasto de observação, é mister destacar a 

contribuição dos profissionais que, atuando como tutores, em situação de educação 

a distância, apontando a natureza de sua vocação mediadora. Verifica-se em vários 

estudos sobre as competências docentes do tutor (Armengol,1987; Keegan, 1991; 

Nóvoa, 1995; Blandin, 1990; Perrenoud, 2000; Tardiff, 2002), um alto grau de 

exigência na formação e atuação deste profissional. Para Sá (1998, p.46) “exige-se 

mais do tutor do que de cem professores convencionais”. Por sua vez, Machado 

(2003) também tece considerações acerca da atuação do tutor: 

[...] Na formação acadêmica, pressupõem-se capacidade intelectual e 
domínio da matéria, destacando-se s técnicas metodológicas e didáticas. 
Além disso, deve conhecer com profundidade os assuntos relacionados 
com a matéria e área profissional em foco. A habilidade para planejar, 
acompanhar e avaliar atividades, bem como motivar o aluno para o estudo, 
também são relevantes. Na formação pessoal, deve ser capaz de lidar com 
o heterogêneo quadro de alunos e ser possuidor de atributos psicológicos e 
éticos: maturidade emocional, empatia com os alunos, habilidade de mediar 
questões, liderança, cordialidade e, especialmente a capacidade de ouvir. 
(MACHADO, 2003) 
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Apesar da formação adequada do tutor ser alvo de diversas 

pesquisas, Villardi (2002) denuncia que não são muitos os estudos existentes. 

Quais seriam então os saberes docentes necessários ao exercício da tutoria? 

Almeida (2003) afirma a necessidade de se fomentar o desenvolvimento de 

pesquisas relacionadas à formação e atuação do professor on-line. Maggio (2001) 

coloca questões em torno das quais se percebe a complexidade da tarefa tutorial ao 

indagar sobre a especificidade do papel do tutor,  os alcances da sua tarefa e sobre 

a formação e avaliação desse profissional.   

Quanto à abordagem metodológica utilizada na educação online, as 

pesquisas precisam avançar para a verificação da qualidade da intervenção feita 

pelo tutor. Para as ações que dão suporte a validação da sua presença no contexto 

de uma educação por vias informatizadas e, que transitam entre variadas instâncias 

da ciência à didática.  

A partir dessa compreensão, a gênese de trabalho se dá no intuito 

de descrever e validar estilos de tutoria presentes em educação a distância, a partir 

da fala, dos dizeres e dos fazeres dos profissionais que estão (re)construindo 

caminhos, abrindo novas searas, confrontando-se com novos e velhos desafios, e 

cuja ação mediadora confere significado ao processo de ensino-aprendizagem 

através de ferramentas de interação. 

 
1.2. Motivação 
 

A capacitação como formadora na Teoria da Modificabilidade 

Cognitiva Estrutural pelo ICELP- Centro Internacional para o Desenvolvimento do 

Potencial Humano contribuiu para uma prática mediadora em processos educativos 

tendo a linguagem como instrumento de mediação. Através da ação mediadora e 

dos critérios universais de mediação, como a intencionalidade/ reciprocidade, 

significado e transcendência, confere-se qualidade à interação educativa. É possível 

que esses critérios possam ser empregados em sistemas educativos não 

presenciais? Para a teoria citada, apenas o Homem pode exercer essa mediação.  

Todavia, essa ação dá-se no contato face-a-face. Seria ela possível em distância 

espaço-temporal? Estariam os tutores atuando nessa perspectiva? Como aproximar 

esse conceito de mediação às atividades de moderação, a partir de interfaces que 
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se configuram como novos canais de comunicação para a prática do ensino a 

distância? 

A atuação como professora multiplicadora do Núcleo de 

Tecnologia Educacional e a prática como tutora em cursos a distância pelas 

plataformas e-Proinfo/MEC e Moodle da Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia contribuíram para que  essas indagações ganhassem forma para a 

investigação do potencial do tutor como um mediador em ambientes virtuais de 

aprendizagem. Essa conjunção de idéias instigou a busca para compreender as 

dimensões da atuação tutora, dimensões essas que se configuram na relação 

educativa a distância.  

Em processos educativos a distância, os instrumentos de 

comunicação se transformam em instrumentos simbólicos de mediação, através dos 

quais o sujeito constrói seu raciocínio, dinamiza múltiplas habilidades e potencializa 

suas linguagens. Essa dimensão é alcançada através da experiência interativa no 

grupo, do componente humano e de seu processo de mediação.  

Essa qualidade conferida ao processo educativo pode ser 

dinamizada por um agente mediador inserido no processo de aprendizagem, com o 

papel específico de potencializar a autonomia, a motivação para aprender e as 

singularidades de um processo que se constrói pela interatividade do grupo. Nesse 

sentido, a presença do tutor passa a ser o foco da pesquisa, pela urgência de definir 

e revitalizar um papel que é o entrelace entre o que se configura em distância e 

proximidade entre o ensinar e o aprender.  

 

1.3 Proposta 

 

A proposta a que se ateve esse estudo foi conhecer a 

especificidade do papel tutor, delinear as tarefas que executa para propor uma 

tipologia da ação tutorial em relações educativas a distância. Para tanto, aporta-se 

na práxis e nas falas de profissionais que estão atuando nessa função e que 

formam um quadro, se não de referência, de significados construídos por suas 

crenças, saberes e competências. 

A análise dos resultados obtidos dialoga com a Teoria da 

Modificabilidade Cognitiva Estrutural onde, no seu arcabouço teórico encontra-

se a Experiência de Aprendizagem Mediada. Nela, dá-se ênfase a presença de 
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um mediador para que um processo de interação seja realmente um processo 

educativo e advoga que a mediação só pode ser exercida pelo ser humano. 

Vislumbrar esse perfil mediador no tutor em ambientes virtuais é 

possível, na medida em que a distância física, geográfica e temporal possa 

comprometer a qualidade da interação na aprendizagem. A intenção em validar a 

participação do tutor nesse cenário é por uma nova cultura de aprendizagem que 

não se dá via construção direta, mas em uma interação que se faz a distância por 

meio de novas vias possibilitadas por instrumentos mediadores de significação. 

 

1.4 Contribuição 
 
 

Pode a tutoria promover uma ruptura com o modelo tradicional de 

educação? A professora Onilza Borges Martins, especialista em Educação a 

distância, em seus estudos sobre a teoria e prática tutorial nessa modalidade, 

ressalta a importância desse profissional na educação: “para que a educação a 

distância possa potencializar os conhecimentos, é imprescindível a presença de um 

novo profissional que possa atuar em EAD – o professor-tutor”. Segundo a 

pesquisadora, 

no sistema de EAD, o tutor tem um papel fundamental, pois é por 
intermédio dele que se garante a inter-relação personalizada e contínua do 
aluno no sistema e se viabiliza a articulação necessária entre os elementos 
do processo e a consecução dos objetivos propostos. Cada instituição que 
desenvolve este processo de educação busca construir seu modelo tutorial 
visando ao atendimento das especificidades locais regionais, incorporando 
nos programas e cursos, como complemento às novas tecnologias. 
(MARTINS, 2003) 

 
 
Ao destacar o papel do tutor, é importante ressaltar as dimensões 

em que atua e as estratégias que utiliza para promover a motivação para aprender e  

a participação colaborativa. Essas estratégias estarão delineadas no seu estilo de 

mediação. Para Dotta (2006) “a comunicação precisa lançar mão de estratégias 

sígnicas que possam dar conta de efetivar a interação verbal e superar os limitantes 

de ordem técnico-espaço-temporal”.  

Velhas preocupações e novas questões transitam no universo 

educativo e, portanto, manifestam-se também na modalidade a distância. Ainda não 

alcançamos excelência em leitura e escrita e é justamente a linguagem escrita que 

dá suporte às interações de aprendizagem. Não vencemos até o momento a via 
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unidirecional do processo de ensino professor – aluno e precisamos caminhar para 

uma aprendizagem colaborativa, onde todos aprendem com todos. Não nos 

desvencilhamos de uma educação reprodutora e precisamos aprender a aprender.  

A psicologia traz uma concepção de autonomia que serve de 

referência para o sucesso da aprendizagem em EAD. Segundo Zimmermann (apud 

PETERS, 2003) pode-se considerar estudantes autônomos somente quando estes 

são participantes metacognitiva, motivacional e comportamentalmente ativos de 

seus próprios processos de aprendizagem.  

Segundo Trindade (apud PETERS, 1992), a EAD é uma 

metodologia desenhada para aprendentes adultos, baseada no postulado que, 

estando dada sua motivação para adquirir conhecimento e qualificações e a 

disponibilidade de materiais apropriados para aprender, eles estão aptos a terem 

êxito em um modo de auto-aprendizagem.  

Porém, como pressupõe Trindade, há uma base motivacional já 

instalada, de ordem sócio-afetiva fundamental para o processo de construção do 

conhecimento. Mas o que é constatado na prática é justamente a ausência dessa 

competência, verificada através do elevado número de evasão observado em EAD. 

Coelho (2002) coloca que as principais causas da evasão em EAD são as faltas de 

presencialidade, domínio técnico, reciprocidade da comunicação frente às 

dificuldades de exposição escrita das idéias e do agrupamento numa instituição 

física. 

Em uma pesquisa feita pela FGV-EAESP - Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, verificou-se uma média de 

abandono na ordem de 16%. Os cursos semi-presenciais respondem por 8% das 

evasões e os totalmente a distância, por 30%, tendo como variável mais 

representativa a interação entre professores e alunos. 

 Como então estabelecer essa motivação para aprender em cursos 

a distância? De que forma utilizar as ferramentas tecnológicas para acionar funções 

cognitivas para que o aprendiz saia de uma condição de dependência para a de um 

perfil de aprendiz autônomo e colaborativo tão necessário em EAD? Pode a tutoria 

oferecer condições para o desenvolvimento da autonomia cognitiva através de uma 

ação mediadora?  
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1.5 Organização 

 

Esse estudo trata do papel do tutor online e do delineamento das 

tarefas que executa e está organizado de forma que no corpo textual transcorra 

o seu referencial teórico e a análise procedida através de pesquisa. 

Neste primeiro capítulo o tema é apresentado a partir do 

estabelecimento do problema e, conseqüentemente, a motivação em investigar a 

especificidade da função tutora. Apresenta a proposta de trabalho e a 

contribuição que a temática oferece a educação. Além de situar o leitor quanto a 

forma que o estudo está organizado 

O segundo capítulo delineia a pesquisa realizada para que o 

estudo fosse a campo. É um capítulo fundamental para a compreensão de como 

a pesquisa foi estabelecida, seus recortes e limites. Além de identificar a 

amostra representada e a forma de coleta dos dados, situa o contexto em que a 

pesquisa foi desenvolvida. 

O capítulo seguinte situa a relevância das tecnologias de 

comunicação que dão suporte a realização de uma educação através de 

ambientes virtuais de aprendizagem. Nesse capítulo levanta-se a reflexão sobre 

o enfoque desse aparato tecnológico como instrumentos simbólicos de 

mediação, procurando analisar o potencial dessas ferramentas ao processo de 

ensino-aprendizagem. 

O quarto capítulo centra-se especificamente no levantamento 

executado a partir dos dados coletados junto a professores que atuam como 

tutores em ambientes digitais. Antes é considerado a especificidade da sua 

função para proceder a análise sobre as dimensões que atua. 

A título de compreender melhor os saberes e competências 

requeridas e elencadas no capitulo anterior, busca-se no capítulo quinto 

aproximar a Experiência da Aprendizagem Mediada das condições e 

possibilidades de intervenção que o tutor pode executar na sua dinâmica 

interlocutiva com os tutorados. Complementando o capítulo, apresenta-se os 

critérios de mediação como possibilidade pedagógica.  

Em seguida, tem-se as considerações finais sintetizando o trabalho 

realizado, suas perspectivas e limitações. Essa etapa conclusiva algumas sugestões 

são apresentadas reforçando a idéia da abertura a continuidade deste trabalho em 
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novos campos de ação. 
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2  A PESQUISA 
 
 

Os questionamentos apresentados nortearam uma pesquisa voltada 

para descrever e validar estilos de tutoria online, cotejando a instância mediadora 

presente - ou não - em sua atuação docente. A partir dessa compreensão, propor, a 

título de contribuição, uma tutoria baseada na Experiência de Aprendizagem 

Mediada.  

Para a formalização do conjunto de ações necessárias a 

sistematização do trabalho, os questionamentos foram centrados em duas grandes 

questões: 

 a) Como está delineada a presença mediadora do tutor em cursos à 

distância em ambientes virtuais?   

b) De que forma o tutor em cursos online pode estabelecer uma 

intervenção que promova uma aprendizagem significativa? 

 

2.1 Objetivos: 

 

Para a planificação operacional, foi estabelecida a base conceitual e 

os instrumentos de coleta de dados a partir dos objetivos que se intentava 

investigar: 

 

Geral: 

• Elaborar uma tipologia da ação tutorial em relações educativas a 

distância. 

Específicos: 

• Identificar modelos de tutoria presentes na educação a 

distância. 

• Descrever as atribuições relacionadas aos papéis e 

responsabilidades do tutor nas diversas dimensões em que 

atua. 
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2.2 Metodologia 
 

A metodologia adotada levou em consideração a forma de abordar o 

problema. Assim quanto à natureza da pesquisa, apresenta elementos quantitativos e 

qualitativos, pois embora utilize parâmetros estatísticos levou-se em consideração que 

alguns dos aspectos coletados são oriundos de opiniões, falas que não tendem a 

quantificação. Para Minayo (2001, p. 22-23) as metodologias qualitativas são 

[...] aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da intencionalidade 
como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo essas últimas 
tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções 
humanas significativas. 

Caracteriza-se como pesquisa descritiva, cuja conceituação 

aproxima-se da proposta de descrever a função tutora e a especificidade do seu 

papel. Para Gil (2006), a pesquisa descrita é a que comporta o estudo relativo à 

“descrição das características de determinada população ou fenômenos ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”.  

 

2.1.1  Representatividade dos pesquisados 
 

Por não ter acesso a toda população, o grupo de tutores que 

compõe a pesquisa deve garantir a representatividade do objeto de estudo, ou seja, 

deve possuir uma vinculação significativa com o problema investigado. Para garantir 

essa condição básica, a pesquisa se restringiu a investigar profissionais que atuam 

como tutores em Educação a distância e utilizam ambientes de aprendizagem, 

ouvindo de quem está no exercício da prática tutorial o delineamento das dimensões 

que comporta essa função. Esse recorte foi necessário para caracterizar a amostra 

obtida: 75 professores que atuam como tutores online em instituições de ensino superior 

públicas  e/ou privadas no Brasil.  

Para extrair esse grupo, a técnica utilizada foi da amostra não-

probabilística. A amostragem não-probabilística é aquela em que a seleção dos 

elementos da população para compor a amostra depende, ao menos em parte, do 

julgamento do pesquisador. (MATTAR, 1999). Ainda segundo o autor, para a 

escolha do processo de amostragem, o pesquisador deve levar em conta o tipo de 

pesquisa, a acessibilidade aos elementos da população, a disponibilidade ou não de 
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ter os elementos da população, a representatividade desejada ou necessária, a 

oportunidade apresentada pela ocorrência de fatos ou eventos, a disponibilidade de 

tempo, recursos financeiros e humanos. A amostra não-probabilística por 

conveniência é ainda definida como aquela que o pesquisador seleciona membros 

da população mais acessíveis (SCHIFFMAN e KANUNK, 2000).  

 

2.1.2 O contexto da pesquisa 

 

O II ENATED – Encontro Nacional de Tutores de Educação a 

Distância4, evento virtual e gratuito, ocorreu no período de 26 a 14/04/2007, 

contendo com duas etapas online e uma etapa presencial – opcional – no 

Seminário da ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância, realizada 

em Recife. Esse encontro promoveu a discussão de temas atuais vinculados à 

questão tutorial através de fóruns específicos no ambiente 

http://www.uca.portalabipti.org.br. Portanto, encontravam-se ali reunidos, 

profissionais atuantes na área e que poderiam compor a amostra.  

Foi enviado questionário semi-estruturado5 para os participantes 

do encontro e uma pergunta aberta no corpo textual do email. A partir do retorno 

dos questionários, foi perceptível o apoio a pesquisa. A vantagem de ter enviado 

o questionário por email e não realizado um pesquisa online foi perceber através 

das respostas a disponibilidade que os profissionais se dispuseram a participar 

da pesquisa, deixando abertas formas de contato para outras solicitações, envio 

de textos, recomendação de leituras, reenvio do questionário para que outros 

tutores também participassem da pesquisa.  

 

2.1.3 A coleta de dados 
 
  

Valores, interação humana, comportamentos, são variáveis de difícil 

quantificação. Por isso, para se garantir maior consistência quanto aos dados 

levantados, a técnica de coleta de dados utilizada para identificar e descrever as 

dimensões da atuação tutorial levou em conta a revisão de literatura e a aplicação de 

questionários semi-estruturados. A questão aberta foi muito significativa para a coleta de 

                                            
4 Anexo A – Programação do II ENATED. 
5 Apêndice A – Modelo de instrumento de pesquisa utilizado para coleta de dado 
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dados por abordar uma única questão que possibilitasse recolher informações que 

complementavam as informações coletadas no questionário. Os métodos qualitativos 

geralmente empregam procedimentos interpretativos, pressupostos relativistas e 

representação verbal dos dados, em contraposição à representação numérica 

(SUTTON, 1993). 

A operacionalização das variáveis do questionário deu-se através de 

critérios que foram estabelecidos para que pudessem ser mensuráveis. Quanto a 

ação tutorial, item do questionário, as respostas foram classificadas a partir de cinco 

categorias: competência interpessoal, docência, comunicação, mediação e 

conhecimento tecnológico.  

Após a elaboração do questionário, realizou-se um pré-teste para 

validação do mesmo. O pré-teste foi realizado com dez professores tutores que 

preencheram o questionário e analisaram as questões que poderiam gerar dúvidas 

ou ambigüidades quanto ao tema pesquisado. Após a adequação das questões, o 

questionário foi enviado a todo grupo representativo da pesquisa. Obteve-se um 

retorno de 86 questionários, destes, 75 cumpriam os critérios estabelecidos. A 

amostra então se restringiu a este grupo.  

Os dados coletados no questionário foram cruzados com as 

respostas obtidas através da enquete para que a análise possibilitasse enxergar 

além do valor quantitativo. Isto porque toda técnica de interrogação é bastante útil 

para obter informações acerca do que a pessoa “sabe, crê ou espera, sente ou 

deseja, pretende fazer, faz ou fez, bem como a respeito de suas explicações ou 

razões para quaisquer das coisas precedentes” (SELLTIZ,1967, p.273). 

Portanto, para maior precisão na coleta de dados, tratamento dado a 

pesquisa, operacionalização das variáveis, da análise e interpretação do fenômeno 

foi utilizada uma conjugação da pesquisa qualitativa com a pesquisa quantitativa, a luz 

de estudos que permitiu a compreensão do evento observado. Essa triangulação de 

dados foi necessária para garantir a validade e fidedignidade das informações. 
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3 TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO: INSTRUMENTOS SIMBÓLICOS DE 
MEDIAÇÃO 
 

 

Emprega-se o termo instrumento no título desse capítulo 

entendendo a tecnologia como um dispositivo que pode ser transformado em 

elemento estruturante, se atribuirmos a ela uma visão substantiva quanto ao seu 

emprego e uso na educação. Para Pretto (1996), 

 
(...) o uso como instrumentalidade esvazia esses recursos de suas características 
fundamentais, transformando-os apenas num animador da velha educação, que 
se desfaz velozmente uma vez que o encanto da novidade também deixa de 
existir.  
 

Ainda que o uso da terminologia possa ser associado 

conceitualmente a um fazer instrumental, não é essa a idéia que está sendo 

defendida aqui. Vygotsky (1991) utiliza a expressão instrumento para definir um 

tipo de mediador externo. Para o teórico, os instrumentos são ferramentas 

mediadoras dotadas culturalmente de significados para uso dos indivíduos, e 

através destes, os influenciarem, modificam o próprio ambiente cultural.  

Assim a tecnologia per si não define seu uso, mas a concepção 

que subjaz a ela que transformará esse recurso em instrumento simbólico de 

mediação. Por tanto, considerar o potencial das tecnologias empregadas na 

educação online não está restrito ao âmbito do fazer, da mera ferramenta, 

considerando apenas uma ação sobre o objeto, mas articula-se como mudança 

que se interioriza, que se transmuta em novas linguagens e novas formas de 

interação.  

Porém, diante de transformações tão grandes e significativas 

quanto aos processos de informação que ditam as regras da sociedade em rede, 

depara-se com um grande impasse gerador de angústias quando se refere ao 

impacto que elas efetivamente causam ao sistema educacional vigente. Ainda há 

muito que se pensar ou aguardar quanto à lentidão dos processos de mudanças 

necessários para a real incorporação das tecnologias na educação. Gadotti (2000) 

diz que não podemos falar de mudanças em educação sem certa dose de cautela. 

Ainda não se tem como avaliar essa crescente informatização da educação. Isto 

requer um olhar diferenciado para todo o conjunto que compõe o sistema 
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educacional, perfis administrativos e pedagógicos, para então dar conta de tão 

grandes transformações. 

 

3.1 Ferramentas de interação em cursos online  
 

  
O termo ferramenta está empregado como sinônimo para os 

dispositivos constituídos como canais de comunicação enfatizando a forma como 

são utilizados em ambientes virtuais de aprendizagem e não no recurso em si. Não 

se estabelece aqui uma visão tecnicista sobre sua utilização, mas justamente a 

reflexão que deve ganhar vulto para transpor o uso tecnicista da máquina em 

educação e compreendê-la na sua possibilidade transformadora: enquanto recurso 

é apenas um aparato que só amplia seu significado na ação do homem 

comprometido com uma educação humanizadora. 

Essa concepção está representada nas informações recolhidas dos 

tutores que colaboraram na pesquisa, e descrita na seguinte fala:  

 

(...) o ambiente virtual é uma mera ferramenta, um meio. E o que não pode 
ser deixado de lado, são os valores da aprendizagem como no meio 
presencial. A valorização do ser humano acima de tudo, a promoção da 
construção do conhecimento é fundamental. E o tutor passa a ter um papel 
mediador nesse processo de aprendizagem aberta. (tutor1) 

 

Os ambientes de aprendizagem a distância podem ser definidos como, 
 

(...) sistemas computacionais disponíveis na Internet, destinados ao suporte 
de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. 
Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar 
informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas 
e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista 
atingir determinados objetivos. As atividades se desenvolvem no tempo, 
ritmo de trabalho e espaço em que cada participante se localiza, de acordo 
com uma intencionalidade explícita e um planejamento prévio denominado 
design educacional, o qual constitui a espinha dorsal das atividades a 
realizar, sendo revisto e reelaborado continuamente no andamento da 
atividade. (ALMEIDA, 2003, p.331) 

As várias plataformas para estruturação de curso na modalidade 

a distância visam representar o espaço acadêmico, formatado à feição do 

projeto pedagógico da instituição a que está vinculada. Algumas Universidades 

criam seus próprios sistemas de gerenciamento; outras, adequam suas 

necessidades ao Moodle. Segundo os documentos de referência constante no 

endereço http://docs.moodle.org/pt/Sobre_o_Moodle, sua definição é: 
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O Moodle é um software para gestão da aprendizagem e de trabalho 
colaborativo, permitindo a criação de cursos online, páginas de disciplinas, 
grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem. Está em 
desenvolvimento constante, tendo como filosofia uma abordagem social 
construtivista da educação. Tem diversos nomes tais como Course 
Management System (CMS) e ainda Learning Management System (LMS) 
ou Virtual Learning Environment (VLE). Os utilizadores finais só precisam 
de um navegador de Internet.  

O Moodle é Open Source e livre, sendo distribuído sob a GNU Public 
License. Isto significa que apesar de possuir um copyright, pode ser 
redistribuído e o seu código fonte alterado ou desenvolvido para satisfazer 
necessidades específicas, desde que sejam seguidas algumas regras. 

Essas particularidades contribuíram para a sua divulgação e 

aceitação na comunidade educativa e, foi o ambiente mais destacado entre os 

participantes da pesquisa, conforme pode ser comprovado no gráfico abaixo.  

 
 

Gráfico 1 : Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
  

O designer educativo de ambientes virtuais de aprendizagem 

deve contemplar a cartografia de ferramentas para gestão, autoria e interação. 

Okada & Santos (2003, p.227) afirmam que “o AVA precisa ser uma obra aberta, 

onde a imersão, a navegação, a exploração e a conversação possam  fluir na lógica 

da complementação”. 

Para o que interessa a essa pesquisa, a análise deu ênfase as 

ferramentas de interação utilizadas nos ambientes virtuais de aprendizagem e 

potencializadoras da construção do conhecimento através da interatividade.  Elas se 

dividem em ferramentas síncronas, em que os interlocutores estão presentes ao 
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mesmo tempo, podendo conversar em tempo real; e assíncronas, onde os 

interlocutores não acessam simultaneamente. Os mais variados ambientes fazem 

da Internet uma das mídias mais importantes para a EAD. 

Em processos educativos a distância, os instrumentos de 

comunicação se transformam em instrumentos simbólicos de mediação, por meio 

dos quais o sujeito constrói seu raciocínio, dinamiza múltiplas habilidades e 

potencializa suas linguagens. Porém, essa dimensão é alcançada através da 

experiência interativa no grupo, do componente humano e seu processo de 

mediação.  

A subjetividade é imanente ao processo de educar. Não há como 

separar o aspecto subjetivo da relação de ensino-aprendizagem tendo em vista que 

o próprio conhecimento é interpretativo. Isso significa que na relação aprendente – 

objeto - ensinante há não só o aspecto cognitivo, mas pensamento, sentimento, 

motivação, valores, crenças, cultura, tanto de quem ensina quanto de quem, no 

momento, aprende. 

A promoção desses entrelaces, do encontro entre subjetividades, é 

possível através da ação tutorial. Quando atenta a elementos presentes no ato 

educativo, vai além de um processo sistemático, palpável: enxerga o outro 

constituinte desse ato. 

Qual desafio que essa abordagem traz para nós educadores e 

profissionais de EAD? Em que aspecto ela se manifesta em benefício da qualidade 

do processo? 

Na pesquisa realizada as ferramentas de interação mais utilizadas 

pelos tutores estão representadas no gráfico abaixo: 
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Gráfico 2: Ferramentas de interação utilizadas em AVA 

 

Há uma prepoderância de ferramentas assíncronas, que pode se 

justificar pela importância da linguagem escrita no processo de ensino via ambientes 

virtuais. A linguagem escrita é permanente e através dela cria-se a imagem do 

outro. Fiorentini (2003) destaca a perspectiva dialógica presente nos textos 

educativos escritos, destacando o papel da linguagem tanto na autoria do professor 

na construção de material didático específico para EAD, como  na garantia da 

qualidade da participação discursiva do aprendente. 

  

Espera-se, como acredita Lledó (1999), que a reflexão proporcionada pelos 
discursos escritos não se reduza a experiência textual no sentido estrito de 
puro objeto físico ou virtual, mas promova o caminho do pensar, do meditar, 
do compreender um mundo de significações téoricas que o leitor/aprendiz 
converta em tempo, ação, práxis, permitindo a intersubjetividade, 
transformando-a em consciência dialogante. (FIORENTINI, 2003, p.15) 

 

Para Gonzalez e Domingos (2005) o homem vive em espaços 

semânticos a partir dos quais constrói a sua existência. Assim as ferramentas 

assíncronas, como fóruns de discussão, permitem a interlocução, o repensar de 

idéias, um espaço para se questionar, refletir, problematizar, abordar temáticas 

específicas e ampliar o enxergamento destas a partir de opiniões divergentes ou 

consensuais. 

Nas discussões assíncronas, a interatividade é mantida pela 

constante retro-alimentação, pela interação entre os participantes. A construção do 

conhecimento se dá através de rede de associações, leituras, vivências, 
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depoimentos, argumentações que se constituem em verdadeiros espaços 

semânticos, onde a linguagem delineia a presença intelectiva, emocional, social e 

cultural do sujeito. 

A partir dessa idéia, desdobra-se o processo de interação em que 

as ferramentas de comunicação tornam-se instrumentos simbólicos de mediação, 

por possibilitarem a construção de um discurso simultaneamente singular e plural, 

pois comportam uma dimensão individual e uma coletiva dos dizeres e saberes que 

ali não postados. 
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4 A COMPLEXIDADE DA TAREFA EDUCATIVA E A ESPECIFICIDADE DO 
PAPEL DO TUTOR ON-LINE 
 
 

Para Pimenta (2002) a identidade profissional se constrói a partir 

de significação social e também da reafirmação de práticas consagradas 

culturalmente e que permanecem significativas. A formação adequada no 

professor deve fornecer aos professores os meios para um pensamento 

autônomo e autoparticipativa (NÓVOA, 1995). 

Esses pressupostos estão presentes nos debates sobre a tarefa 

tutora. A partir dos elementos pesquisados, passo da complexidade à 

especificidade da função de tutor. O que significa ser tutor hoje?  

Ouvir é uma das competências lingüísticas que permite atentar 

para elementos que se encontram nas subjetividades das ações. Freire (1994) 

observa a importância do ouvir o outro. “A escuta significa a disponibilidade 

permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao 

gesto do outro, às diferenças do outro”. Essa postura permite compreender a 

complexidade da tarefa educativa levando-se em consideração a 

representatividade dos profissionais que demarcam uma presença substanciosa 

em ações tutoriais. Moraes (2003) assinala a complexidade referente a 

interatividade em EAD e observa que: 

 
Dependendo da destinação social do projeto político-pedagógico 
que se quer vivenciar na escola ou na academia, tem-se a 
interatividade e as potencialidades para a emancipação ou para o 
ajustamento, a competitividade e a empregabilidade em seus 
vários matizes na lógica da dominação capital. 

 

Assim, a cautela já ressaltava anteriormente, decorre da 

possibilidade de se fazer uma educação a distância massificadora e que venha a 

relativizar ou mesmo sucatear o papel do agente mediador, enxergando-se 

somente o potencial da máquina e não no homem. Nóvoa (1995) relata no 

prefácio de seu livro Profissão Professor que apesar do professor estar presente 

em todos os discursos sobre a educação, a ele é, muitas vezes reservado o 

“lugar do morto”6. 

                                            
6 Nóvoa usa essa expressão como metáfora com o jogo de brigde,  comparando o papel de referente 
passivo relegado ao professor. 
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O que se propõe explicitar aqui é o cuidado que se deve ter 

frente a constituição da identidade docente. “[...] a identidade não é um dado 

adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de 

lutas e conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na 

profissão” (NÓVOA, 1997, p. 34). 

O locus onde se manifesta a construção da identidade tutor 

encontra-se nas interfaces entre conceito e práxis, indivíduo e sujeito coletivo, 

na ação singular e plural em construção na própria dinâmica do processo de 

ensino-aprendizagem. A descrição do tutor em instituições superiores constante 

em editais de seleção é quase uma unanimidade entre a concepção de tutoria e 

sua função nos projetos pedagógicos. Porém é na falas desses profissionais que 

se fundamenta a essência do seu papel no processo de educação a distância. 

No questionário aplicado, na questão 13, foi solicitado que 

descrevessem elementos restritivos com relação ao exercício da tutoria. Entre 

as diversas respostas relatadas, encontram-se elencadas abaixo as que focaram 

o olhar para o que restringe o próprio papel do tutor e que devem ser colocados 

no centro da reflexão sobre a contribuição que essa função pode agregar a 

educação a distância.  

 

• Falta de reconhecimento da importância do papel do 

tutor pela instituição 

• A não-exigência da participação do tutor em todo 

processo do curso 

• O não-reconhecimento do tutor como professor, 

fazendo desse sujeito “um quebra galho” na EAD 

• Falta de autonomia 

• Ausência de contato com equipe que desenvolve 

módulo de estudo e tutoriais 

• Não participação na elaboração do material didático 

• Acúmulo de funções técnicas/pedagógicas 

• Baixa remuneração 
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O esforço em identificar a concepção de tutoria não pelo que 

está desenhado no projeto de um determinado curso, mas pelos elementos que 

se legitimam através do exercício da mesma, confere a importância que deve 

ser dado ao educador que atua na função específica de tutor. A opção por 

empregar a palavra educador tem o objetivo de destacar seu conceito 

antropológico, que nos remete a origem da palavra do latim educator – oris, 

como preceptor, pedagogo, o que cria direcionado por valores, não apenas um 

neutro transmissor de conhecimento (NÓVOA, 1995). Embora oriundo de uma 

estrutura educativa presencial, e que carrega consigo uma prática 

institucionalizada naquela modalidade, ao assumir o papel de tutor de EAD7, o 

educador busca reinventar uma nova práxis que se constrói nas relações 

intercambiantes presente na educação em rede.  

 

Os educadores, ao serem em relação aos outros, estabelecem 
conexões por meio das quais vão atualizando suas práticas. São 
poucas as certezas que as orientam, pois o acaso, como o devir, é 
aleatório, imprevisível e incontrolável e constitui a subjetividade 
múltipla, não centrada e aberta às interpenetrações históricas e sociais. 
(GOMEZ, 2004) 

 

A compreensão crítica dessa questão pode ser destacada nas 

falas que obtive ainda na questão 13: “[...] na cibercultura não podemos mais 

atuar como tutores reativos, ou seja, apenas aqueles que corrigem [...]”, ”[....] 

quando o tutor deixar a posição mecanicista e passar a ser um agente prático e 

sujeito [...]” 

Isso significa dizer que corre-se o risco de instaurar uma prática 

inadequada quanto ao papel dos professores nos diferentes níveis do sistema 

educativo e suas margens de autonomia são configurações históricas que têm 

muito a ver com as relações específicas que se foram estabelecendo entre a 

burocracia que governa a educação e os professores (SACRISTAN, 1999) 

Em sistemas educativos informatizados, os dispositivos 

tecnológicos não podem se sobrepor a tarefa educativa, devem sim incorporar-

se a ela para a constituição de um espaço virtual impregnado de saberes, 

falares, sentimentos, convivencialidade. Illich (1976) traz uma abordagem sobre 

dois tipos de investigação: como as coisas são e como as coisas podem ser. Ao 

                                            
7 Educação a distância 
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estudo de como as coisas podem ser o autor denomina de tecnologia. Assim a 

tecnologia precisa ser usada com ética, pois a utilização delas afeta a todos. 

 
À medida que eu domino a ferramenta, eu preencho o mundo com 
sentido; à medida que a ferramenta me domina, ela me molda sua 
estrutura, e me impõe uma idéia de mim mesmo. (ILLICH, 1976) 
 

 

4.1 A especificidade do tutor online 

 

O tutor online se caracteriza pelo profissional de educação, 

habilitado na área em que exercita a tutoria, que através de recursos midiáticos 

medeia a aprendizagem do grupo. Segundo Pretti (1996, p.45), 

 

O tutor constitui um elemento dinâmico e essencial no processo ensino-
aprendizagem, oferecendo aos estudantes os suportes cognitivos, 
metacognitivos, motivacionais, afetivo e social para que estes 
apresentem um desempenho satisfatório ao longo do curso. Deverá, 
pois, ter participação ativa em todo o processo. Por isso, é importante 
que se estabeleça uma vinculação dialogal e um trabalho de parceria 
entre o tutor, o professor/especialista e a equipe pedagógica. 

  

Essa definição comporta os saberes docentes pertinentes a uma 

ação mediadora apoiada em uma base dialógica, assim como também a 

interface do tutor com os outros profissionais que atuam na construção do 

projeto, sem perder a instância do que se deseja alcançar, que é a experiência 

exitosa do estudante. 

Outro aspecto da importância de se pensar na função do tutor está 

no perfil que esse deve ter. Para Arredondo (2003) se pode dizer que o professor 

titular está mais comprometido com o processo de ensino enquanto o professor 

tutor, como elemento facilitador e de ajuda pessoal, mais a disposição do processo 

de aprendizagem do aluno, da sua autonomia e responsabilidade pessoal. Demo 

(1998) destaca a importância crucial do professor em EAD: 

 

(...) a teleducação não dispensa o professor, embora agregue a seu perfil 
outras exigências cruciais, como saber lidar com materiais didáticos 
produzidos com meios eletrônicos, trabalhar em ambientes diferentes 
daqueles formais da escola ou da universidade, acompanhar ritmos 
pessoais, conviver com sistemáticas diversificadas de avaliação.  
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Gutierrez & Prieto (1994) estabelecem seis qualidades que o 

professor/tutor necessita para sua atuação: possuir clara concepção de 

aprendizagem; estabelecer relações empáticas com seus interlocutores; sentir o 

alternativo; partilhar sentidos; construir uma forte instância de personalização; 

facilitar a construção do conhecimento. 

O quão próximo se está dessa definição? Tal exigência transita 

nos ideários dos tutores?  

 
 
4.2 Os professores pesquisados: Ideários e novas searas 
 
 

As perguntas iniciais do questionário aplicado abrangeram o 

levantamento do perfil dos entrevistados. Foi obtido o seguinte quadro 

representativo: 

Dos setenta e cinco (75) questionários respondidos, cinqüenta e 

três (53) são de profissionais do sexo feminino e vinte e dois (22) do sexo 

masculino. Trinta e seis (36) desses profissionais encontram-se na faixa etária 

acima dos quarenta anos, com formação sólida na área em que atua.  

Quanto a formação, trinta e nove (39) são especialistas, dezoito 

(18) mestres, quatorze (14) doutores e quatro (04) dos pesquisados com pós-

doutorado.  

Dos pesquisados, trinta e três (33) atuam no setor público, vinte 

e dois (22) restritos a área privada e vinte (20) com ambos os vínculos – público 

e privado. 

O grupo pesquisado apresenta uma carreira fortalecida na 

experiência com a educação presencial onde se verifica que quarenta e um (41) 

dos profissionais têm mais de dez anos de atuação nessa modalidade, vinte e 

oito (28) apresentam experiência de até 10 anos no ensino presencial e apenas 

seis (06) dos profissionais que participaram da pesquisa não atuam no ensino 

presencial.  

É perceptível a busca pela capacitação adequada ao exercício da 

tutoria. Dentre os pesquisados, cinqüenta e três (53) já realizaram cursos 

voltados para o exercício tutorial e apenas vinte e dois (22) informaram não ter 

curso específico para a função.   



 

 

40 

Referente ao tempo de exercício na tutoria a pesquisa verificou 

um maior percentual de atuação na educação a distância no período de até 

cinco anos de tempo de serviço: sessenta (60) têm de um a cinco anos de 

experiência como tutores, doze (12) participantes já contabilizam de cinco a dez 

anos e três (03) dos pesquisados já atuam na educação a distância há mais de 

dez anos.  

Quanto ao setor onde atua com Ead, ficou assim sistematizado 

entre os pesquisados: trinta e cinco (35) dos participantes com atuação no setor 

público, trinta e dois (32) no setor privado, especificamente. Atuando 

simultaneamente nos setores público e privado temos oito (08) participantes. 

Todas essas informações podem ser melhor visualizadas nos 

gráficos a seguir. 

 

 
Gráfico 3: Participantes da pesquisa 
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Gráfico 4: Faixa etária dos pesquisados 

 

 

 

 

Gráfico 5: Grau de Instrução 
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Gráfico 6: Experiência na Educação presencial 

 

 

 

 

Gráfico 7: Experiência na Educação a distância 
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Gráfico 8: Vínculo empregatício na Educação presencial 

 

 

 

 

Gráfico 9: Vínculo empregatício na Educação a distância 
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Gráfico 10: Capacitação como tutores 

 

Traçado o perfil dos pesquisados, buscou-se compreender a 

ação tutorial a partir das descrições e das falas que os tutores relataram nas 

questões abertas. Esses dizeres estarão relatados no subitem a seguir. 

4.3 Perfis de tutoria: entrelaces da comunicação em rede 
 

 
A tarefa tutora se caracteriza por um conjunto de ações 

referentes ao acompanhamento sistemático do processo de ensino-

aprendizagem em educação a distância. A tentativa de delinear perfis do tutor 

encontra em Belloni (2001) o seguinte quadro:  
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Figura 1 – Perfis do tutor 

 

 

A partir dessa concepção, Villardi & Oliveira (2005) constituíram o 

seguinte quadro de dimensões das competências do tutor ou professor invisível8:  

                                            
8 A expressão é de Maria Luiza Belloni, em Belloni (2001, p.79) 



 

 

46 

 
Figura 2: Competências do professor invisível 
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Para atender aos critérios propostos na pesquisa foi necessário 

estabelecer uma taxonomia verificável através das ações executadas pelo tutor. 

Foi então sistematizada cinco categorias: competência interpessoal, docência, 

comunicação, mediação e conhecimento tecnológico.  

Esses critérios foram definidos a partir dos seguintes conceitos: 

 

• Docência: atividades que o tutor executa próximas da ação 

docente. 

 

• Comunicação: atividades de feedback, voltadas para a 

informação. 

 

• Mediação: voltadas para a intervenção no processo de 

aprendizagem, busca da reflexão. 

 

• Competência interpessoal: o ouvir o outro, a empatia. 

 

• Conhecimento tecnológico: fluência no manejo e aplicação 

das tecnologias e ferramentas inclusas em processos 

educativos. 

 

Essas áreas de atuação não são isoladas e nem únicas: são 

dimensões que se inter-relacionam e se complementam. Buscou-se aqui sintetizá-

las apenas como fim didático. 

O tutor 2 resume de forma significativa a junção dessas dimensões, 

demonstrando que o tutor é um professor que atua em contexto definido e possui, 

portanto, tarefas específicas, mas seu papel docente é a base que sustenta sua 

ação: 

  
O tutor, antes de tudo, não pode ser apenas um controlador de cronograma 
e um "animador de festas" (já vi caso).  
 Ele deve ter um bom conhecimento e experiência no conteúdo do 
curso.  Suas intervenções devem, de acordo com o teor das discussões, 
por exemplo, atacar o que é discurso, o que é prático, fazendo a relação 
teoria-realidade, que é tão perseguida pelos construtivistas.   
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 O tutor, como responsável pela turma, deve entender a realidade de cada 
aluno, seu contexto (de TI e experiência) e estabelecer a ponte entre este 
aluno e o curso, pesquisando por conteúdos em outras bases de 
conhecimento, tais como livros, sites, ou até relatos de experiências que 
tenha passado ou que tenha conhecimento.  
 O tutor é, então, o "elo" num curso a distância.  Mas não só entre o curso e 
os alunos, mas entre o contexto do estudo e a prática deste - que é o 
"aprender significativamente". 
Fora a parte do afeto, que todo o professor deve (deveria) ter. 
 
 

Para cada dimensão, elencou-se uma série de tarefas. Quanto as 

atribuições a aproximam ao papel do tutor da função docente: 

  

 

CATEGORIA: DOCÊNCIA QUANT. 

Elabora exercícios complementares para apoio a aprendizagem 26 
 Corrigi trabalhos dos alunos 59 
 Tira dúvidas referentes ao conteúdo da disciplina 58 
 Ajuda os alunos a resolver questões pedagógicas que possam impedir o respectivo progresso no 
curso 61 
 Fornece informações acerca de recursos adicionais para os alunos que pretendem aprofundar uma 
matéria determinada 56 

 

Gráfico 11: Dimensão Docência 

 

É necessário o conhecimento/formação na área em que tutora. A 

formação específica dá sustentabilidade ao apoio às atividades focadas nos 

conteúdos. O tutor realiza tarefas pertinentes ao trabalho docente como 
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avaliação, elaboração de exercícios e apoio a dúvidas quanto ao conjunto de 

conhecimento da disciplina que tutora.  

Na dimensão comunicação, destacam-se os aspectos voltados 

para a não ruptura dos intercâmbios, para o fluxo da comunicação. Para que o 

aluno não se distancie do processo. A educação é fundamentalmente em um 

processo de troca entre pessoas.  

 

Aprender a comunicar-nos verdadeiramente: a ir tornando-nos mais 
transparentes, expressando-nos com todo o corpo, com a mente, com 
todas as linguagens, verbais e não-verbais, com todas as tecnologias 
disponíveis (MORAN, 2003). 

   

 

 

CATEGORIA: COMUNICAÇÃO QUANT.  

 Mantém contato no início do curso para esclarecer a didática que será empregada 70 

 Anima o grupo com palavras de incentivo, entusiasmo 70 
 Entra em contato com o aluno que demonstra desânimo, pouca participação 67 
 Mantém contato com freqüência por email, MSN 55 
 Se posiciona como elo entre professor e aluno 40 
 Dirige-se mais ao grupo do que ao indivíduo, para sanar dúvidas gerais 41 

 Ajuda os alunos a resolver questões administrativas que possam impedir o respectivo 
progresso no curso 45 

 Mantém-se apenas como observador, acompanhando o aluno com um mínimo de 
interferência 5 

 

Gráfico 12: Dimensão Comunicação 

Observa-se no gráfico uma sistematização do processo 
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comunicativo, sendo que 93% mantêm contato no início do curso para repassar 

informações sobre como será o desenvolvimento do curso, tornando-o mais 

explícito aos participantes. O mesmo percentual mantém um constante contato 

para animar o grupo com palavras de incentivo. Outras ações comunicativas 

destacadas no gráfico demarcam características na comunicação em rede 

virtual que se diferenciam da modalidade presencial e podem se constituir em 

elemento de fragilidade ou mesmo quebra do fluxo de comunicação. Assim no 

fluxo da comunicação, o tempo, a oportunidade e o risco são destacados por 

Maggio (2001): “o tutor não pode dizer ‘amanhã continuamos’. [...] o risco 

aparece como conseqüência de privilegiar a dimensão tempo (escasso) e não 

aproveitar as (também escassas) oportunidades”. 

Embora o fluxo constante desse canal deva ser zelado pelo tutor, 

no gráfico acima se observa um pequeno número que se mantém como 

observador no processo não estabelecendo vínculo com o aluno, nem 

interferindo nas suas ações.  

Cabe ressaltar que em alguns cursos a distância atuam 

simultaneamente dois tutores. Configurando a seguinte didática, descrita na fala 

do tutor 3:  

Trabalhamos em dupla de tutores, onde um atuava digamos, mais junto ao aluno 
e o outro fazia o acompanhamento das intervenções do aluno no ambiente e no 
cumprimento das tarefas desde o resgate de alunos até a alteração de conteúdos 
pré-planejados.  
 

Na fala destacada revela-se a presença de um tutor que rastreia as 

ações realizadas pelo aluno no ambiente virtual de aprendizagem e dá constante 

feedback para o tutor que atua diretamente em contato com os alunos. 

Esse tutor que atua nos bastidores, tratado em algumas situações 

como tutoria Ghost9 é destacado também na fala do tutor 4, ao relatar a sua 

experiência com tutoria em cursos que atuam em pares: 

 

(...) Um tutor interage diretamente com os alunos, e o outro, acompanha 
todos os passos dos alunos no curso. Esse que acompanha indiretamente 
fica nos bastidores dando suporte para o outro tutor. Nós trabalhamos 
colaborativamente eu ficava interagindo nos fóruns, recebendo e 
comentando as atividades (feedback), ou seja um contato mais direto com 

                                            
9 Termo utilizado pelo Dr. Gilberto Lacerda, na tutoria empregada na disciplina de Avaliação de EAD, 
para o tutor que atua por trás, “nos bastidores” do sistema. Acompanha o aluno com pouca ou 
nenhuma interferência. 
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os cursistas. Meu colega, raramente interagia mas diariamente preenchia a 
planilha da participação dos alunos, cobrava as atividades e usava os 
fóruns para solicitar as atividades pendentes. Nós temos todo o 
conhecimento do conteúdo porque fizermos o curso em paralelo com a 
formação de tutoria, entende? 
 

Além da existência em alguns processos de um tutor com a 

característica específica de não interagir diretamente com os alunos, é possível 

destacar na fala dos entrevistados a necessidade de conhecer todo o conteúdo do 

curso ou ser formado na área em que tutora.  

Das tarefas classificadas na dimensão mediadora destacam-se a 

própria postura moderadora entre aluno e conhecimento, o incentivo a 

cooperação em grupo, o estímulo a reflexão crítica e a preocupação com a 

qualidade das discussões em fóruns. 

 
 

CATEGORIA: MEDIAÇÃO  QUANT. 

 Dá feedback constante sobre o processo de aprendizagem aos alunos 55 
 Avalia a qualidade das discussões e intervém para o grupo não desviar do foco 58 

 Medeia as discussões conferindo maior complexidade à temática que está sendo discutida 54 
 Se posiciona como mediador entre o aluno e a construção do conhecimento 64 
 Planeja e orienta os debates entre alunos, quer presenciais, quer através de tecnologias de 
conferência (áudio,vídeo, computador) 47 

 Realiza uma pratica didática para que o aluno adquira uma metodologia autônoma de estudo  53 

 Estimula a reflexão crítica ajudando o aluno a ampliar o seu entendimento 59 

 Realiza sondagem para conhecer o perfil sócio-cultural, expectativas dos alunos 40 

 Estimula o aprofundamento e a atualização dos conteúdos das disciplinas 51 
 Incentiva a comunicação e cooperação entre alunos 63 

 

Gráfico 13: Dimensão Mediação 
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Quanto aos aspectos dessa categoria, o tutor 5 relata, 

 
O tutor deve assumir uma postura ativa no processo, não ser apenas o 
indivíduo que esclarece dúvidas, encaminha os alunos para resolução dos 
problemas administrativos, ficando de expectador. No meu entender o tutor 
deve ter a liberdade de propor atividades cooperativas como estudos de 
casos, que os alunos além de trabalharem em grupo, possam repensar o 
seu cotidiano e apresentar as suas experiências. Existem também 
softwares que possibilitam a construção de mapas conceituais, os quais 
permitem acompanhar a articulação existente entre as idéias dos alunos, 
podendo ser desenvolvido coletivamente. 
 

Além do destaque a atuação ativa do tutor no processo de ensino-

aprendizagem, observa-se no relato a importância do conhecimento das tecnologias 

voltadas para a educação. Essa dimensão foi destacada na pesquisa, na categoria 

conhecimento tecnológico: 

 

 
Gráfico 14: Dimensão Tecnológica 

 

O conhecimento tecnológico é necessário ao tutor para que possa 

utilizar as tecnologias dispostas para a tutoria dentro de uma visão substantiva, são 

instrumentos que permitem a construção de significados e não mero aparato 

comunicacional. Assim, aliada ao conhecimento tecnológico, está a concepção 

pedagógica. A análise dessa questão nos permite entender que o uso inteligente do 
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computador não é um atributo inerente ao  mesmo, mas está vinculado à maneira  

como nós concebemos a tarefa na qual ele será utilizado (Valente,1997). 

Destaca-se na pesquisa a importância de se construir vínculo com 

o aluno, e a informalidade do trato diário e na linguagem utilizada. A 

informalidade é o estabelecimento de uma relação dialógica, não-hierarquizante.  

 

 

 
Gráfico 15: Dimensão Interpessoal 

 
 

A dimensão das relações interpessoais compõe o aspecto afetivo 

presente na relação docente. Essa afetividade é manifesta nas seguintes falas: 

 

Considerando o conhecimento prévio das peculiaridades do ensino em 
EAD - pedagógicas, técnicas, burocráticas, o tutor, para ir além do básico, 
deve estabelecer vínculos de modo que o aluno sinta que tenha um 
atendimento personalizado. Orientação, mas abertura para as idéias que 
vêm do aluno. Intervenção sem imposição fria e padronizada, ok? (Tutor 6) 

 
É interessante que o tutor motive seus alunos e dê sentido e significado aos 
seus estudos. Momentos de interação em chats ou fóruns são importantes 
para que haja uma troca de informações em tempo mais curto que através 
de e-mails. A disponibilidade, o carinho, a atenção do tutor, são 
fundamentais para o melhor empenho, entusiasmo e aprendizagem do 
grupo. (Tutor 7) 
 
 Na minha opinião a presença, o contato, o estimulo, dentre outros itens 
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são importantes; por ser uma ferramenta individualista não dá para o tutor 
agir como estivesse numa sala de aula onde os estudantes estão a sua 
disposição e ele distante só entra em contato cobrando as atividades e as 
avaliações. A amizade, a confiança, a relação empática, o contato para 
saber o que está ocorrendo com a ausência do cursista on-line são itens 
que podem auxiliar. Fora isso termos espaço de riso, de conversações 
prazerosas para mim fazem parte do processo ensino aprendizagem.  

Não podemos permitir que uma ferramenta dessa que pode auxiliar tantas 
pessoas na sua falta de tempo se perca na distância on-line porque o tutor 
quer ganhar a sua grana e não entra em contato, não verifica as horas on-
line ou quer reprovar o cursista porque ele não cumpriu as exigências do 
curso ou da graduação on-line, sendo que ele pode ganhar o cursista para 
ele efetuar as atividades não abandonar o curso ou deixar de solicitar que 
outras façam as suas atividades como se fosse ele... O desafio é como a 
EAD será algo humanizado mesmo sendo virtual. Quais os caminhos a 
serem trilhados para essa humanização e não cobração on-line só nós 
poderemos encontrar as respostas, pesquisando, criando, compartilhando, 
trocando experiências...(Tutor 8) 

 
As dimensões se complementam e se fundem delineando um 

perfil de tutor ativo no processo a distância: 

 

O tutor deve ter disponibilidade para se comunicar com seus alunos através 
de encontros programados durante o curso, por meio de chats ou fóruns de 
discussões.  Com relação a interação via Chat, reconheço que fico a 
desejar, mas diariamente, passo vários horas interagindo com os cursistas 
nos fóruns e/ou via e-mail. Dialogar e trocar experiências. Sempre que há 
oportunidade, procuro relatar algum acontecimento que aconteceu comigo 
na mensagem em resposta ao aluno, objetivando gerar mais diálogos, de 
forma mais pessoal. 

Ser amigável e encorajador, motivando o aluno e orientando-o nas 
carências técnicas ou científicas. (Tutor 9) 

 
 

Embora validando-se as dimensões da atuação tutora 

representadas nesse capítulo, uma das características da educação a distância 

é a segmentação do ato de ensinar (BELLONI, 2001, p. 80).  

  

[...] as funções docente vão separar-se e fazer parte de um processo de 
planejamento e execução dividido no tempo e no espaço: as funções 
selecionar, organizar e transmitir o conhecimento, exercidas nas aulas 
magistrais no ensino presencial, correspondem em EAD à preparação e 
autoria de unidades curriculares e de textos que constituem a base dos 
materiais pedagógicos realizados em diferentes suportes; a função de 
orientação e conselho do processo de aprendizagem passa a ser mais 
exercida em contatos pessoais e coletivos de sala de aula ou 
atendimento individual, mas em atividades de tutoria a distância, em 
geral individualizada, mediatizada através de diversos meios 
acessíveis. 
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A separação da função docente da função orientadora não pode 

prescindir do cuidado em considerar que, em ambas, está presente a figura do 

professor. A par disso, o capítulo seguinte aproxima o corpus teórico da 

Experiência de Aprendizagem Mediada caracterizada na Teoria da 

Modificabilidade Cognitiva Estrutural ao processo de acompanhamento realizado 

pelo tutor em cursos a distância. Apresenta, a título de contribuição, uma 

sugestão para formação continuada de professores que queiram atuar na 

educação virtual. Uma releitura dessa teoria pode enriquecer o cenário da EAD 

por valorizar o desenvolvimento de competências cognitivas importantes tanto 

para superar dificuldades de aprendizagem como para potencializar uma 

atuação consciente e autônoma dos discentes.  
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5 MEDIAÇÃO: A INTERLOCUÇÃO QUE CONFERE SIGNIFICADO A 
APRENDIZAGEM, UMA CONTRIBUIÇÃO 
 
 

A constituição de um espaço social em ambientes virtuais de 

aprendizagem se dá via canais de comunicação ressignificados pela ação humana. 

É pensando nessa simbiose entre sistemas, máquinas e homem que justifica-se a 

participação ativa do sujeito na construção do conhecimento através da mediação.  

 

Como são as pessoas que transformam, por meio do aprendizado, dados e 
informações em conhecimento, a necessidade de captar e gerir as 
necessidades de aprendizado dos indivíduos torna as tecnologias da 
informação particularmente apropriadas para lidar com o conhecimento”. 
(ROSSINI, 2007, p.34) 

 

O uso de hipermídia caracteriza uma nova relação com o saber, o 

homem transmuta a linguagem-máquina conferindo-lhe novo sentido. A interface 

dos objetos de aprendizagem10 carrega em si uma dialogia entre o sujeito e o 

conhecimento mediatizado pelas tecnologias. Na sua estrutura, consiste uma 

concepção pedagógica como aporte à aprendizagem que se intenta. Porém a 

educação são se prende apenas a aspectos cognitivos e nem pode prescindir do 

contato humano. Alunos virtuais11 podem não ter dificuldades em aprender a partir 

desse contato e, outros, ainda prescindir da devida apropriação dessas novas 

formas de aprendizagem. Moran (2005) comenta as tendências da educação online 

dizendo que “tanto na educação a distância acadêmica como na corporativa é 

importante organizar processos de ensino-aprendizagem adaptados a cada tipo de 

curso, a cada tipo de aluno”. O autor ainda observa: 

 

Muitos alunos têm dificuldade de trabalhar sozinhos só com o computador, 
sem interação. Quanto mais adulto e avançado no nível de aprendizagem, 
mais o aluno está pronto ou para a aprendizagem individualizada ou para a 
colaborativa. Tem pessoas que gostam de seguir seu próprio caminho, de 
sentir-se livres para escolher o que lhes parece melhor. São auto-dirigidos. 
Com poucas indicações eles avançam. Outros alunos são extremamente 
dependentes, precisam de monitoramento constante, de sentir um 
orientador por perto. Outros aprendem melhor juntos, física e virtualmente.  
 

O referido autor destaca duas tendências de educação online onde 

se pode observar o foco nas interações pessoais. 
                                            
10 Considerado nesse estudo como qualquer dispositivo, digital ou não digital, que possa ser utilizado 
durante o aprendizado suportado por tecnologias. 
11 Denominação dada por Palloff & Pratt (2004), ao aluno que estuda on-line. 
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Alunos jovens, em fase de formação, como em um curso de graduação, 
são sensíveis a estratégias que combinem presença física e virtual, 
atividades individuais e grupais, desenvolvimento de projetos, atividades, 
práticas, produções. Se possível o curso ideal é o bimodal, o mix de 
presencial e virtual, que é o caminho de muitos cursos nos próximos anos. 
Se houver um predomínio de atividades a distância individuais, convém 
marcar atividades grupais com certa freqüência para manter os vínculos, a 
motivação, o sentimento de grupo. Mesmo nas atividades virtuais são 
importantes as formas de comunicação como listas, fóruns e chats, onde 
eles possam se expressar, participar, se tornar visíveis para os demais. 

 

A instância mediadora a qual se expõe neste estudo, a título de 

contribuição e enriquecimento ao cenário da EAD, é a que se configura entre o que 

a tecnologia oferece e o potencial de aprendizagem do aprendiz. É uma instância  

realizada pela ação intencional de um agente humano em situações em que essas 

sejam requeridas. Esse componente humano se utiliza da pergunta, da indagação, 

das propostas problematizadoras que auxiliem tanto quanto a compreensão de 

conteúdos específicos quanto a refletir sobre sua própria aprendizagem. O fluir 

dessa relação tecida pela palavra, embora de caráter didático, metodológico 

estabelece uma estreita relação entre linguagem, cultura e cognição. Para Bouchard 

(apud ALMEIDA, 2000), 

 

A mediação pedagógica implica um entrelaçamento entre conteúdos, 
estratégias, linguagens e formas de representação, envolvendo aspectos 
didático-pedagógicos e técnicos. A mediação pedagógica pode afastar ou 
aproximar as pessoas, conforme variações do nível do diálogo entre o 
formal e o afetivo, e da estrutura da linguagem entre rígida e flexível. 

 

A compreensão da relação dialógica que permeia a educação é 

entendida como perspectiva discursiva apoiada em processos de significação. Para 

Freire (1980, p.82), 

 

O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para 
designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o 
transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens 
encontram seu significado enquanto homens; o diálogo é, pois, uma 
necessidade existencial. 

 

 Em Bakhtin & Voloshinov (1997, p.106) o diálogo é destacado como 

trocas simbólicas determinadas pelos contextos dos sujeitos enunciadores, 

 

O sentido da palavra é totalmente determinado por seu contexto. Há tantas 
significações possíveis quanto contextos possíveis. No entanto, nem por 
isso a palavra deixa de ser uma. Ela não se desagrega em tantas palavras 
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quantos forem os contextos nos quais ela pode se inserir.  
 

Para Fonseca (1998) a revolução computacional exige mais 

conhecimento, criatividade e inovação, atributos cognitivos que não se pode adquirir 

pela percepção passiva e massificativa da informação. A metodologia a ser 

empregada para o ensino e acompanhamento a distância deve promover a 

autonomia cognitiva dos alunos para que se tornem cada vez mais independentes 

do tutor e sejam também mediadores dentro do grupo que atua. 

 

[...] o sujeito humano está sempre constituído a partir de outro. Tanto a 
estrutura inteligente quanto a semiótica são eminentemente intersubjetivas, 
não tanto pensando em cada indivíduo como um aparelho telefônico que 
depende, para seu funcionamento, de uma rede de comunicações, mas à 
medida que este indivíduo se constitui como sujeito de um chamado. É 
porque alguém chama, requer, solicita, que confere ao outro sua qualidade 
diferenciada, incluindo-o ao mesmo tempo em um sistema de semelhanças. 
(PAIN, 1991, p.20) 

 

A mediação compreendida como entrelace das falas a partir de um 

agente que potencializa esse processo, encontra respaldo na Experiência de 

Aprendizagem Mediada, axioma da Teoria da Modificabilidade Cognitiva 

Estrutural12. Essa teoria foi desenvolvida pelo professor Reuven Feuerstein e traz 

em seu sistema de crenças uma fé enorme na ação mediadora do educador. Que 

pode chegar à modificabilidade estrutural cognitiva do educando.  

Do contexto em que foi criada até os dias de hoje, a teoria avançou 

para compreender não só as dificuldades de aprendizagem mais severas como para 

o desenvolvimento de competências voltadas para uma atuação mais independente 

nas relações de aprendizagem que o mundo hoje exige. Muitas empresas já se 

beneficiaram e se beneficiam aplicando a teoria nas relações de desenvolvimento 

profissional, voltado para a preparação de profissionais mais flexíveis, mas 

adaptáveis a novas metodologias e formas de trabalho e a estratégias de 

pensamento necessárias a todo profissional. 

 

A MCE explica o desenvolvimento humano não apenas em seus aspectos 
biológicos, mas também sob o ponto de vista psicológico e sociocultural, 
isto é, leva em consideração uma dupla ontogenia: a biológica e a 

                                            
12 A Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural baseia-se na flexibilidade da estrutura cognitiva 
pois acredita no potencial e na propensão do homem em aprender. Abrange uma preocupação com 
a prática psicoeducativa, portanto apresenta em seu arcabouço uma área teórico-conceitual e outra 
pedagógico-instrumental (BAYER, 1996, GOMES, 2002).  
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sociocultural. A MCE é o resultado combinado de ambas. Num sentido mais 
amplo, a MCE se baseia no conceito de crescimento humano, substancial a 
sua natureza evolutiva e de transformação de suas potencialidades 
cognitivas em habilidades de raciocínio e busca contínua de soluções para 
os problemas de diversas ordens que se colocam a sua volta. 
(FEUERSTEIN apud NOGUEZ, 2002)  
 
 

As constantes e aceleradas mudanças na sociedade, exige um 

indivíduo com competências pessoais que o auxiliem a compreender e dar 

respostas sob as suas ações na sociedade. Esse é o conceito de inteligência que a 

teoria traz. Inteligência é o poder de mudar, a capacidade do indivíduo de se 

beneficiar da própria experiência para sua adaptação às situações novas, 

adaptando seu comportamento ou atuando em seus meio. (Feuerstein, 1998).  

Não se pretende elucidar nem validar a referida teoria, mas buscar 

no aporte teórico subsídios para compreender a importância do papel intencional e 

ativo do tutor nas relações dialógicas. A abordagem cognitivista que a Experiência 

de Aprendizagem Mediada de Feuerstein apresenta ajuda a compreender que o 

trabalho mediador requer estratégias de ordem cognitiva para que o aprendiz possa 

potencializar ou aprimorar suas competências para o aprender.  

 
5.1 Uma aproximação com a teoria da Experiência de Aprendizagem 
mediada 
 

A escolha da Experiência de Aprendizagem Mediada13 do Professor 

romeno Reuven Feuerstein como marco teórico reside na importância que está 

teoria dá ao diálogo intencional com base em critérios de mediação. A mediação é 

entendida como a interação humana veiculada por uma intencionalidade, uma 

significação e uma transcendência de ações (GOMES, 2002, p.78). A EAM14 pode 

agregar valor ao processo de ensino-aprendizagem em EAD pois dá destaque as 

experiências aprendidas de forma indireta, mediadas por um agente-mediador 

humano. “por meio do conceito da experiência de aprendizagem mediada (EAM) 

                                            
13 A Experiência de Aprendizagem Mediada é definida como uma interação do organismo com o seu 

ambiente a partir de um mediador humano. Esse conceito está atrelado à Teoria da Modificabilidade 

Cognitiva Estrutural desenvolvida no século XX, nas décadas de 50 e 60, pelo Professor romeno 

Reuven Feuersten (R. Feuerstein et al, 1970, 1980), divulgada amplamente por pesquisadores no 

mundo todo. 

14 Sigla para Experiência de Aprendizagem Mediada 
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nós nos referimos à forma como os estímulos emitidos pelo meio são transformados 

por um agente ‘mediador’ “ (FEUERSTEIN, 1980). 

 

(...) uma cualidad de la interacción ser humano entomo que resulta de los câmbios 
introducidos em la interacción por um mediador humano que se interpone entre el 
organismo receptor y lãs fuentes de estímulo. El mediador selecciona, organiza, y 
planifica los estímulos, variando su amplitud, frecuencia e intensidade y los 
transforma em poderosos determinantes de um comportamiento. (...) Cambia de 
manera significativa los três componentes de la interacción mediada: el organismo 
receptor, el estímulo y el próprio mediador. (FEUERSTEIN, apud SARMENTO, 
2000) 

 

No escopo da abordagem sócio-histórica, aparece a proposta do 

desenvolvimento humano a partir da ação mediadora. Gomes (2002), comentando 

Vygostky esclarece que “para Vygotsky os instrumentos fornecidos pela cultura, e 

não a ação em si mesma, colocam-se entre o ser humano e o mundo, modificando 

ambos”.  

A Experiência de Aprendizagem Mediada é representada pelo 

seguinte esquema: 

 

 
 

Figura 4: Experiência de Aprendizagem Mediada 

Fonte: Apostila curso de PEI I, Fundação Luis Eduardo Magalhães 

 

A Experiência de Aprendizagem Mediada se destaca como a 

interação entre o ser humano e seu meio sócio-cultural por meio de um mediador 

humano. É definida como a qualidade de interação entre organismo e seu meio, 

provida da interposição intencional de um ser humano. 

Compreendendo que a via do ensino não é apenas bilateral, 

estabelecida na relação entre educador – educando, nem que a aprendizagem é 
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baseada apenas em respostas à estímulos, esse esquema representa  o  indivíduo, 

na sua singularidade, isto se dá para destacar e não descartar todos os 

determinantes distais e proximais15 que estão envolvidos processo de 

desenvolvimento humano.  

Como aplicá-la e compreendê-la dentro de uma nova ecologia 

cognitiva? Levy (1999) destaca que: 

 
Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das 
telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o trabalho, a 
própria inteligência dependem, na verdade, da metamorfose incessante de 
dispositivos informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, 
criação, aprendizagem são capturados por uma informática cada vez mais 
avançada. Não se pode mais conceber a pesquisa científica sem uma 
aparelhagem complexa que redistribui as antigas divisões entre experiência e 
teoria. Emerge, neste final do século XX, um conhecimento por simulação que os 
epistemologistas ainda não inventaram. (LEVY, 1999) 
 
O empenho em compreender a intervenção que o tutor pode fazer 

nessa engenharia resulta, a título de ilustração, pois carece ainda de validação, no 

seguinte esquema: 

 

 
                                            
15 A etiologia distal e proximal do desenvolvimento cognitivo diferencial traçada por Feuerstein e 
Rand (1974) distingui fatores endógenos, endoexógeno e exógenos que podem influenciar no  
desenvolvimento cognitivo.  
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Figura 5: Adaptação da Experiência da Aprendizagem Mediada 

Fonte: Elaborada para o estudo em questão 

 

Assim, olhando-se para os raios que transitam entre os estímulos16, 

aluno e tutor, pode-se ver que apenas alguns sofrem interferência do tutor; outros, o 

aluno é capaz de compreendê-los sozinho, em uma aprendizagem via direta. 

Algumas requerem uma mediação do tutor. O material didático empregado, as 

atividades solicitadas, a ação do professor são dispositivos externos para a 

aprendizagem. O tutor intervém nesse processo direcionando, focando temas, 

discussões, conferindo complexidade ao processo, quando observada essa 

necessidade. A base motivacional se verifica a partir da reciprocidade dos alunos.  

 Nas opiniões dos tutores pesquisados verifica-se uma intenção 

mediadora que promove uma aprendizagem significativa, coletiva e que respeita o 

aprendiz como centro do processo. 

  

Para que o tutor promova uma aprendizagem significativa é preciso que ele 
respeite a autonomia da aprendizagem de cada um; 
respeite e valorize cada pergunta, fala e participação; 
construa estratégias e busque alternativas para uma efetiva aproximação 
entre seus alunos. Pois a aprendizagem se torna mais rica quando 
construída e compartilhada pelo coletivo dos alunos. Para isso acontecer, o 
tutor deve ter: sensibilidade e interesse pelo aprendizado do aluno, 
disponibilidade de tempo para tutoria, domínio do conteúdo e do ambiente 
virtual, ter consciência da proposta político-pedagógica, ser generoso com 
o conhecimento e curioso para conhecer (Tutor 10). 
 
Embora seja realmente difícil medir a aprendizagem, acho que a mediação 
é importante: seja incentivando o aluno, direcionando o seu olhar, 
apontando caminhos para correção de falhas, indicando material 
suplementar como apoio, fazendo-o trocar idéias com seus colegas e 
finalmente lembrando-o de que a aprendizagem ocorre de várias formas e 
que cada indivíduo tem um estilo de aprendizagem. (Tutor 11). 
 
Nunca dando respostas prontas nem definitivas, mas incentivando a busca 
e indicando alguns caminhos. Adotando uma postura questionadora e 
incentivando sempre a reflexão, mostrando a existência do outro lado, de 
outras visões, de outros enfoques, buscando sempre alargar os horizontes 
e não adotar posturas fixas e definitivas, nem aceitar passivamente tudo 
que recebe. (Tutor 12) 
 
 

Para Villardi & Oliveira (2005) “a inclusão de múltiplas mediações – 

                                            
16 No contexto específico do EAD online está sendo considerado como todo dispositivo colocado em 
prol do ensino.  
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assim considerados os meios virtuais – entre o professor e o aluno, além de 

estimular a autonomia deste, pode tornar mais dinâmicos e prazerosos o 

desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem”. 

Gomez (2004) traz o conceito freiriano quando aborda a idéia de 

círculo como a circularidade dialógica da linguagem: “Pela internet circulam a leitura 

e a escrita, criando outras narrativas nas quais a mediação é o eixo de um processo 

educativo, artístico, tecnológico e científico gerado na rede.” (GOMEZ, 2004, p.44). 

A autora aproxima o termo rede do termo linguagem para definir a expressão do 

protagonismo que se espera do sujeito através de mediações lingüísticas e 

semióticas. Outros autores abordam a mesma proximidade como Barthes (1996), 

Derrida (1973), Bakhtin (1985), Foucalt (1975) e Freire (1994) que tratam da criação 

solidária, não linear, rica na sociabilidade que se fortalece tanto na reflexão como na 

ação.  

 A reflexão sobre o papel da linguagem é importante para situar o 

papel da mediação pedagógica feita pelo tutor. Já que é através de conceitos como 

interlocução e protagonismo em rede que o papel do tutor é redimensionado e se 

configura como elemento fundamental no processo de ensino-aprendizagem a 

distância, sendo consenso entre os autores Tarouco (2003), Malvestiti (2005), 

Arredondo (2003), Reis (2000), Souza et all (2004), Dotta (2006) dentre outros. 

É no jogo interlocutório que o tutor medeia e exercita seu potencial 

como agente dinamizador do processo. A construção mediada do conhecimento 

fundamenta essa ação em critérios de mediação. Esses critérios orientam as 

intervenções do tutor e se configuram em questionamentos dos quais lança mão 

para fomentar a reflexão do indivíduo ou determinado grupo. 

 

 
5.2 Critérios de Mediação 
 

Em contextos de aprendizagem é necessário dotar o aprendiz de 

estratégias cognitivas que potencialize maior autonomia, flexibilidade do pensar 

e adaptação a diversos contextos de atuação.  Como premissa, qualquer 

educação, seja presencial ou a distância, deve ater-se para as questões que 

ampliam as formas de compreender a realidade em virtude das novas formas de 

interação que se fazem presentes que extrapolam um tempo e espaço pré-
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definido. A virtualidade e a interatividade fomentaram novas formas de interação 

que requerem uma mediação específica quando em processos educativos.  

O papel da mediação é fundamental para que o indivíduo 

desenvolva a capacidade de modificar-se e de modificar o outro por ser o 

homem um ser gregário. O resultado que se alcança com a mediação é a 

aquisição de novas formas de comportamento ativo frente à aprendizagem. 

Porém nem todo processo interativo alcança o status de 

mediação (Feuerstein, 1998), para tal processo, três critérios são elementos 

imprescindíveis, segundo a Experiência de Aprendizagem Mediada.  A saber, 

Intencionalidade/Reciprocidade, Significado e Transcendência. São critérios 

universais que, na falta deles, inviabiliza a qualidade da mediação.   

 

� Intencionalidade e Reciprocidade: é o intuito que se deseja  

compartilhar com o mediado. O estabelecimento de uma 

relação de reciprocidade, de vínculo, de formação de um 

contrato didático. O reconhecimento do outro e de si mesmo 

no processo educativo.  

 

� Significado: a busca pelo significado envolve as crenças, 

valores, laços, afetividade, expectativas, ideais de um grupo. 

Os significados são construídos, mas interações, abrindo 

campo para as subjetividades dos indivíduos (LANE, 1984). 

 

• Transcendência: é compreendida como as realizações de 

generalizações, conceitualizações, aplicação do 

conhecimento em outro contexto, como também do 

comportamento do mediado no seu entorno cultural. 

 

Os outros critérios de mediação dependem das necessidades 

particulares do indivíduo ou de um grupo social: 

 

• Mediação do sentimento de competência 
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• Mediação da regulação e controle do comportamento através 

do planejamento 

• Mediação do comportamento de compartilhar 

• Mediação da diferenciação individual e psicológica 

• Mediação da busca de objetivos e metas 

• Mediação do desafio 

• Mediação da conscientização do ser humano como entidade 

em mudança 

• Mediação da procura por uma alternativa otimista 

• Mediação do sentimento de pertencimento 

 

Conhecendo previamente seus alunos, acompanhando-o o 

desenvolvimento dos mesmos durante o curso, checando suas respostas, 

dúvidas, o tutor adequa seu estilo de mediação e utiliza perguntas que se 

sustentam nos critérios mencionados. 

Embora ainda seja escassa a literatura sobre as melhores 

práticas para cursos virtuais, segundo Palloff e Pratt (2004), esta está limitada à 

inclusão de ferramentas técnicas e não na prática pedagógica centrada no 

aluno. Assim, os autores, destacam alguns princípios como sendo as melhores 

práticas no ensino online. O quadro abaixo foi elaborado aproximando os sete 

princípios propostos por Chickering e Gamson (PALLOFF e PRATT, 2004) aos 

critérios de mediação elencados acima.  

O Seven principles of good practice in undergraduate education é 

um modelo publicado em 1987 e bastante utilizado para a avaliação de ensino, 

como meio de desenvolver uma lista de melhores práticas na educação online.  

Essa sugestão revela a contribuição que a ação mediadora do 

tutor pode oferecer para a experiência exitosa de um curso online. A cada 

princípio foi estabelecido um critério de mediação, essa aproximação demonstra 

que no desenho da EAD, a presença intelectiva do tutor tem ação direta para o 

êxito na aprendizagem do aluno. 
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Seven principles of good practice in 

undergraduate education 

 (Chickering e Gamson) 

 

Critérios de Mediação 

(Reuven Feuerstein) 

 

Princípio 1: a boa prática incentiva o 

contato aluno-professor. 

 

Os professores devem oferecer diretrizes 

claras para a interação com os alunos 

com relação a cumprimentos de prazos, 

orientações em geral.  

 

 

Mediação da busca de objetivos e 

metas  

 

Encorajamento e orientação para 

estabelecimento de objetivos. Planificação 

das ações. 

 

 

Princípio 2: a boa prática incentiva a 

cooperação entre os alunos 

 

Os trabalhos de discussão bem 

elaborados facilitam a cooperação 

significativa ente os alunos. 

 

 

Mediação do comportamento 

compartilhado e Mediação do 

sentimento de pertencimento 

 

A mediação do comportamento 

compartilhado revela a necessidade 

intrínseca de interdependência. Ênfase 

nos processos cooperativos. É a 

promoção da competência em interações 

sociais. 

 

A mediação do sentimento de 

pertencimento é o reconhecimento por si 

e pelo outro do grupo ao qual pertence. 

 

 

Princípio 3: a boa prática incentiva a 

aprendizagem ativa 

 

 

Utilização de técnicas de aprendizagem 

ativa com projetos, simulações.  

 

Mediação de Intencionalidade / 

Reciprocidade, Significado e 

Transcendência 

 

Os critérios universais de mediação 

sensibilizam a pessoa em relação à 
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 aprendizagem ativa. 

  

 

Princípio 4: a boa prática dá feedback 

imediato 

 

Os professores precisam disponibilizar 

dois tipos de feedback: feedback sobre a 

informação e feedback de 

reconhecimento. Devem atentar para 

atingir o equilíbrio entre o estar atento e 

presente, mas sem intervir em demasia. 

 

 

Mediação da conscientização do ser 

humano como entidade em mudança 

 

A mediação é um componente da 

interação, mas não se destaca como 

centro da aprendizagem. Dosar a 

quantidade de mediação feita é tão 

importante para que o aluno reflita sobre o 

seu crescimento. Avaliar e ser avaliado a 

partir de um prognóstico mais dinâmico. 

 

 

Princípio 5: a boa prática enfatiza o 

tempo gasto em uma tarefa 

 

Os prazos ajudam a administrar o tempo e 

funcionam como referência para o 

processo de avaliação. 

 

 

Mediação da procura por uma 

alternativa otimista 

 

Além da mediação para a planificação das 

ações, destaco aqui a mediação do 

otimismo. Muitos alunos acham que não 

darão conta do prazo e tendem a 

procrastinação. A mediação por uma 

alternativa otimista traz aspectos afetivos 

e motivacionais de seu comportamento. 

 

 

Princípio 6: a boa prática comunica 

altas expectativas 

 

Oferecer tarefas desafiadoras, rompendo 

com o conceito de que a educação on-line 

não tem rigorosidade. 

 

 

Mediação do desafio 

 

 

Provê o encorajamento para a procura da 

novidade, da complexidade. Adaptação a 

mudanças, a perseverança. 
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Princípio 7: a boa prática respeita os 

diferentes talentos e as maneiras de 

aprender 

 

Atentar para os estilos de aprendizagem, 

diferenças culturais. 

 

Mediação da diferenciação individual e 

psicológica 

 

 

Celebração da diversidade das pessoas. 

Da colaboração que cada um como 

pessoa pode oferecer. Das competências 

individuais. 

 

 

Tabela 1: Adequação do Seven principles of good practice in undergraduate education, 

Chickering e Gamson (apud PALLOFF & PRATT, 2004) 

 

A aproximação sugerida entre a educação online e os critérios de 

mediação não se constitui em modelo, mas em sistematização de um perfil de 

tutoria que atente para uma educação cuja base motivação, sentimento de 

pertença, aprendizagem esteja voltada para a autonomia cognitiva do aluno. 

Com a segurança de se sentir acolhido, orientado e acompanhado, o processo 

de autonomia do aprendiz que, se ainda em potência, se transforma em ato. “A 

consciência autônoma é o indicativo mais certo do amadurecimento da pessoa”17 

(BELTRAN, 1994). 

A aprendizagem é uma competência que está no indivíduo, 

requer maturação do organismo com também se estabelece na relação com o 

outro e com o mundo que o cerca. Mesmo destacando a interação como 

elemento importante nesse processo, a elaboração do conhecimento se dá 

individualmente e internamente. A educação a distância deve atentar para 

características no seu projeto que contemplem as características individuais de seus 

alunos. 

Contrapondo ao que Palloff e Pratt (2004) apresentam ao definir que 

o aluno que precisa de mais intervenção do professor provavelmente tenha mais 

sucesso em um grupo presencial, a Experiência de Aprendizagem Mediada 

permitirá que mesmo esse aluno fortaleça a autonomia, vença os desafios que a 

educação online tem. A Experiência da Aprendizagem Mediada não gera 
                                            
17 Tradução da autora 
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dependência, e sim dota o aprendiz de elementos cognitivos voltados para a sua 

modificabilidade, para o  estar aberto a aprender. 

Apresentar a mediação como componente cognitivo obriga o 

repensar da tarefa tutora e a reconhecer as implicações que demandam a sua 

formação, ao design instrucional, dos ambientes de aprendizagem e da própria 

concepção pedagógica do curso.  

O devir é construído pelas ações que se implementam agora. 

Não se pode idealizar as figuras centrais que se encontram em cada ponto da 

rede, há de se conhecer profundamente quem é o aluno virtual, para efetivar 

uma prática que venha ao encontro de suas necessidades. Nem idealizar 

estruturas educativas que não contemplem a realidade educacional que a 

sociedade atual enfrenta. No emaranhado dessa rede encontra-se a figura do 

tutor e o grande potencial que oferece à promoção de construção de saberes 

coletivos. 

Após traçar as dimensões que o tutor atua, reconhecendo uma 

instância mediadora na sua prática laboral, a importância de ser um tutor-

mediador cujo trabalho se volte não somente para o acompanhamento da 

aprendizagem, mas para que, no meio de tanto recurso didático, a motivação 

seja o próprio desejo de aprender, seja o protagonismo exercido nas interações 

com o grupo e nos momentos específicos pela figura ímpar do educador.  

Embora cursos de formação tenham se voltado para o 

aprimoramento da especificidade tutora, é recente a transição do professor para 

a virtualidade. Pode a educação digital prescindir dessa figura?  

O professor é profissão em constante formação. Tanto no que se 

refere a suas competências técnicas, metodológicas bem como, a constante 

reflexão quanto a sua práxis. Além disso, é exigida uma postura pessoal que, se 

antes relegada em nome de um profissionalismo ao lado de fora da escola; hoje, 

o oposto é defendido em autores como Nóvoa (1995) que apregoa que o 

professor precisa construir uma nova profissionalidade docente e que esteja 

baseada numa forte pessoalidade. “O professor é a pessoa; e uma parte 

importante da pessoa é o professor [...] é impossível “separar o eu profissional do eu 

pessoal”.  

Assim como não se fragmenta o humano, não podemos retirar do 

tutor a essência do seu papel docente, com ênfase nos processos mediados que, 
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embora em um sistema caracterizado pelas tecnologias, queira-se propor uma 

educação humanizadora. Por isso, não se pode abrir mão dessa nova seara que 

se abre para a atuação tutora dos professores. Em destaque a função 

mediadora sintetizada por Beltrán (1994, p.87),  

 

La deficion mais correcta del profesor es la de mediador. Mediador 
entre los contenidos y el alumno, para hacer que aquellos se le 
presenten de forma estructurada y por tanto estructurante de su mente 
y su conocimiento. Además, mediador de los significados culturales y 
vitales que implica el saber. Como mediador, el profesor selecciona 
contenidos, elabora disenos, enriquece el bagaje de estrategias, invita 
al alumno a entrar en la cultura como dueno de sus propias 
capacidades y a conocer el significado de la cultura en la configuracion 
de los pueblos. 

 

Retomando-se algumas questões para efetivar uma prática 

mediadora, segundo a Experiência de Aprendizagem Mediada, a linguagem 

exerce função primordial. É ela que medeia as discussões em fórum, chat e 

outras ferramentas de interação. Antes, deve-se ter claro que a mediação é uma 

intervenção usava em momentos específicos, baseados no conhecimento do 

grupo, nos objetivos do curso que tutora, nas metas que se intenta alcançar e no 

respeito às falas que ali se constituem. Essa avaliação é necessária para que a 

intervenção do tutor não se transforme em centro da discussão. 

Essa característica, mais que moderadora, incentiva o 

questionamento, o pensamento crítico, estimula a discussão e promove o 

pensamento divergente. Um bom ambiente de aprendizagem deve apresentar 

segurança e desafio. Segurança para promover o espaço franqueado a todos e 

incentivo à participação. Desafio para o aprofundamento das questões 

propostas, para refletir criticamente, para buscar soluções alternativas. 

A Experiência de Aprendizagem Mediada classifica alguns estilos 

de pergunta que podem orientar a mediação do tutor. Palloff e Pratt (2004) 

apresentam um guia para desenvolver boas perguntas para discussão no curso 

online cuja metodologia foi baseada no livro Discussion as a way of teaching, de 

Brookfield e Preskill (1999) que apresenta categorias para direcionar as 

discussões em fóruns. Pela característica assincrônica os fóruns possibilitam 

tempo maior para reflexão e aprimoramento das discussões. 

O quadro abaixo representa uma aproximação entre as duas 

abordagens: 
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Discussion as a way of teaching, 

Brookfield e Preskill (1999) 

 

Estilo interrogatório - Perguntas de 

Mediação, Feuerstein (1998) 

• Questões que pedem maiores 

evidências 

 

• Perguntas que exigem raciocínio 

lógico por parte dos mediados 

• Questões que pedem 

esclarecimento 

• Perguntas que esclarecem a 

intencionalidade do mediador e 

tornam a tarefa mais 

significativa 

• Perguntas para esclarecer o 

processo de execução da tarefa 

 

• Questões abertas • Perguntas para esclarecer o 

processo de execução da tarefa 

 

• Questões de ampliação ou 

conexão 

• Perguntas que promovam o 

pensamento divergente 

 

• Questões hipotéticas • Perguntas para o levantamento 

e comprovação de hipóteses 

 

• Questões de causa e efeito • Perguntas que estimulam a 

necessidade de precisão e 

exatidão 

• Questões de síntese e resumo • Perguntas que incentivam a 

generalização 

 

 

Tabela 3: Comparativo da Discussion as a way of teaching, Brookfield e Preskill (1999) com o 

Estilo de Interrogação, Feuerstein (1998) 
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Apesar de não formalizada como Experiência de Aprendizagem 

Mediada, encontra-se presente na intenção didática dos tutores pesquisados 

uma dimensão relacionada a aprendizagem. Em geral, as respostas tenderam 

para uma ação mediadora marcada por uma presença indelével, mas 

sistemática e específica: 

 
Acredito que vários fatores interajam: acompanhar o ritmo pessoal, 
incentivo a autonomia de pensamento, estabelecimento de uma relação 
próxima e empática, estar atento as diferenças culturais,  agir como 
facilitador na construção do conhecimento, domínio do conteúdo do curso 
(integração do conteúdo com os recursos didáticos), domínio na utilização 
da ferramenta (ambiente onde ocorre o curso), incentivar a participação de 
todos e só intervir quando necessário, incentivo ao trabalho 
cooperativo/troca, difundir que o erro e a dúvida são imprescindíveis a 
construção de novos conhecimentos, estar atento aos critérios de 
avaliação. (Tutor 13) 
 
 

À medida que se avança para a melhor compreensão do ato 

educativo em redes digitais, novas formas de ensinar e aprender confirmam a 

necessidade de repensar a didática e as relações estabelecidas entre os agentes 

desse cenário. No estágio delimitado nessa pesquisa, o levantamento realizado, 

possibilitou o aprofundamento quanto ao trabalho executado pelos tutores para além 

dos postulados em documentos e editais, compreendendo as dimensões da sua 

atuação através da itinerância dos docentes nessa nova seara.  

 

5.3 O tutor como Mediador: uma tipologia de trabalho em Ead com referência 

na Experiência de Aprendizagem Mediada 

 

A partir dos pressupostos do que a Teoria da Modificabilidade 

Cognitiva Estrutural considera ser um processo educativo mediacional, descrito 

nesse capítulo, o tutor pode elaborar um planejamento da mediação a partir dos 

objetivos traçados a cada atividade ou proposta de um dado curso. Para descrição 

dessa tipologia tutorial, desenhasse o seguinte mapa cognitivo que contempla 

especificamente o tutor como mediador : 
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Figura 3: Mapa cognitivo - Tipologia Tutor mediador 
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A partir dos critérios universais, o tutor dinamiza o grupo a partir da 

interlocução que efetiva com perguntas buscando a reciprocidade do grupo, deve 

ficar atento as respostas, aos silêncios, e utilizar os demais critérios quando 

observar a necessidade de acionar os mesmos, focando no grupo ou em um 

indivíduo.   A adequação dessa dinâmica permite acompanhar, potencializar, 

graduar a complexidade das tarefas, da interlocução do grupo a partir de um 

feedback intencional.  

Na Educação a distância,  critérios que auxiliem o aprendiz a lidar 

em novos contextos educativos devem ser intensificados. A mediação do 

sentimento de pertença é fundamental para que todos transitem em ambientes 

virtuais de aprendizagem superando possíveis dificuldades quanto a linguagem e 

forma de interação. A esse critério une-se o da Mediação pela diferenciação 

individual: cada membro participante tem seu estilo e ritmo de aprendizagem que 

deve ser respeitado dentro do grupo que atua. 

Nessa tipologia, a dimensão mediadora direciona todo o trabalho do 

tutor nas demais dimensões que atua, não se sobrepondo, mas se tornando o elo 

que rompe com a dicotomia entre o ensinar e o aprender que a distância pode 

acarretar. A tarefa tutora olha para a aprendizagem não como produto, certeza 

dogmática mas como aprimoramento da investigação sistemática, em um ciclo de 

constante aprendizagem. É essa nova cultura docente que deve ganhar corpo, pois 

atuar como tutor mediador extrapola ao conhecimento específico de conteúdos ou 

tecnológico e resvala na natureza sensível do educador.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Se as coisas são inatingíveis... ora! 
Não é motivo para não querê-las. 

Que tristes seriam os caminhos, se não fora 
A presença distante das estrelas! 

 
Mario Quintana, Das Utopias 

 

No cerne dos debates sobre a Educação a distância encontra-se um 

campo amplo para pesquisa. Quando mais arrojado o modelo implementado, mas 

carente de investigação quanto a sua aplicabilidade. Assim, a educação a distância 

alicerçada nas novas tecnologias e, portanto, por suas possibilidades inovadoras, 

nos permite reinventar a educação. Se a educação a distância tem como propósito a 

democratização do saber, urge investigar a adequação dos meios ao público a que 

se destina; se ao contrário, adequar-se a pessoa ao meio, repetiremos fórmulas 

ultrapassadas de educação voltadas para o atendimento em massa. Caso, o 

potencial da máquina seja valorizado em detrimento ao caráter humano da 

educação, poucos poderão obter êxito nessa modalidade, os demais continuarão 

excluídos dos processos já registrados historicamente na tradição da educação 

presencial. Repetir métodos – de sucesso ou não – oriundos da modalidade 

presencial não garantem sua adequação a outra modalidade.  

A integração das novas tecnologias de informação e da comunicação 

na educação impôs novas relações no processo de ensino–aprendizagem. A 

utilização do verbo “impor” ressalta as duas vertentes da relação da tecnologia com 

a educação: a da não-neutralidade da tecnologia que pode gerar exclusão e 

privilégios e, numa visão substantiva, a premência por mudanças na educação 

superando modelos dicotomizados da sociedade contemporânea que tem a 

comunicação como essência. Nesse aspecto, pensar em mudanças em educação, 

não se resume ao domínio da técnica ou da tecnologia, mas a própria concepção de 

educação.  Para Kuenzer (2000) cada etapa de desenvolvimento social e 

econômico corresponde a projetos pedagógicos correspondentes a perfis 

diferenciados de professores, de modo a atender às demandas dos sistemas social 

e produtivo com base na concepção dominante. Peters (2003) destaca que ”todo 

ensino e toda aprendizagem são determinados, entre outras coisas, pelas pessoas 

envolvidas e pela mentalidade e pelos posicionamentos dominantes da sociedade e 
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da época”.   

O papel do tutor resgata o valor da instrução pedagógica de forma 

emancipadora se, comprometido com uma ação mediadora para o pensar. O 

professor na virtualidade requer competências técnicas, didáticas, metodológicas 

agregadas a um saber docente que zele pelo componente humano, que prime pelo 

encontro harmônico das intersubjetividades das pessoas.  

No intento por identificar modelos de tutoria presentes na educação 

online verificou-se não modelos, mas estilos congruentes que sinalizam uma prática 

voltada para o acompanhamento sistematizado da aprendizagem, para a 

manutenção de um canal de comunicação em constante abertura, a promoção de 

vínculos através dos ambientes virtuais, fortalecendo o sentimento de pertença, a 

motivação por aprender.   

Ao se descrever as atribuições relacionadas aos papéis e 

responsabilidades do tutor revelou-se uma presença mediadora entre outras 

dimensões que o trabalho de acompanhamento comporta. O foco no sucesso da 

aprendizagem é identificado a partir dos relatos das intervenções que realiza para 

promoção do tutorado. A partir desse quadro levantado, foi possível elaborar uma 

tipologia de ação tutorial baseada na Experiência de Aprendizagem Mediada em 

relações educativas a distância. 

A tipologia proposta, antes de constituir-se em modelo, apresenta a 

ação intencional do tutor através de critérios de mediação.  Esses critérios 

configuram-se em uma metodologia que dá forma ao planejamento do tutor e a 

condução de um trabalho de acompanhamento da aprendizagem. A partir da 

mediação, o tutor pode dar ênfase, selecionar, aprimorar, conferir complexidade a 

uma dada tarefa. Como os critérios podem ser manifestados na forma de perguntas 

de mediação, são bem adequados às atividades que utilizam os fóruns virtuais 

como forma de interação, mas, seu emprego é possível em toda dinâmica de 

aprendizagem utilizada em cursos a distância, seja sincrônica ou assíncrona. 

Aplicar os critérios advém de uma postura mediadora, de formação 

continuada, no exercício docente consubstanciado por um fazer ético e na 

promoção na ação do aprendiz sobre sua própria aprendizagem.  

Os resultados dessa pesquisa não pressupõem a sua finitude. Pois 

dela não se pode extrair generalizações por não se tratar de estudo 

probabilístico. Os resultados revelam os alcances da função tutora delineados 
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pelas tarefas que executa e que estão aqui classificadas em dimensões. As 

indagações levantadas ao longo desse trabalho resumem em si o que “é ser 

tutor”. Além das qualidades comuns ao docente, perfis de um educador que se 

virtualiza e se faz presente a partir das relações semióticas que são construídas 

em um locus intelectivo e de ação mútua. Assim o saber se legitima na relação 

com o outro. Luckesi citando Boadella diz que no processo educativo o elemento 

mais importante é a receptividade viva de outro ser humano (LUCKESI, 2005).  

Consoante a isso, e a título de contribuição, apresentou-se um 

aporte teórico novo a um perfil de tutoria com foco no aspecto mediador. Não 

consta no momento nenhuma pesquisa que aproxime a especificidade da função 

tutora com a Experiência de Aprendizagem Mediada em ambientes de 

aprendizagem virtuais. A resposta que a pesquisa traz não se traduz em 

generalização, mas em elementos significativos para novas elucubrações e, 

diante do que afirma Demo (1997) que "(...) não se estuda só para saber; estuda-

se também para atuar”  portanto, aponta para alternativas e sugestões.  

Algumas limitações não permitiram conferir maior complexidade ao 

estudo: a falta de um grupo focal onde se pudesse testar os resultado na 

aprendizagem com relação à mediação tutorial, o olhar pelo ponto de vista do 

discente quanto ao trabalho do tutor, dentre outros. Porém, nas searas 

educativas nenhuma pesquisa encerra-se em si mesmo e dá-se por finita. Esta 

avança validando-se em novos campos de pesquisa.  

Como sugestão, outras ações para o fortalecimento do trabalho 

tutor. Elenco algumas consideradas importantes a sua prática e que estão em 

consonância com o foco dessa pesquisa: 

 

• Fortalecimento de grupos de estudos de tutores através de lista 

de discussão, ambientes virtuais de aprendizagem, de âmbito 

geral ou restrito ao grupo de tutores de uma dada instituição; 

• Participação do Encontro Nacional de Tutores em EAD18, como 

forma de fortalecer a função e compor um quadro de referência 

profissional. 

                                            
18 O III ENATED ocorreu no período de 27 de agosto a 14 de setembro de 2007, sendo a autora 
dessa dissertação responsável por uma sala de discussão com o tema Tutoria online: A experiência 
da Aprendizagem Mediada no context da EAD. – Anexo B. 
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• Capacitações docentes para atuação tutoria com foco na 

Psicologia Cognitiva, ampliando-se os conteúdos programáticos 

inserindo a Experiência de Aprendizagem Mediada visando 

contemplar o fortalecimento de competências cognitivas que 

dão base a uma atuação mais autônoma do aluno a distância. 

• Criação de Módulos a serem acoplados em cursos ministrados 

a distância, como ferramenta específica do tutor, onde em 

paralelo ao conteúdo didático, seja fomentado especificamente 

o desenvolvimento de funções cognitivas. 

• Na elaboração de material didático específico cujo contorno 

mediador esteja definido na linguagem utilizada e contemple 

elementos da EAM. 

 

Em destaque, é fundamental que o tutor enriqueça-se com 

subsídios teóricos voltados para a compreensão do processo de aprendizagem e 

da intervenção que pode realizar nesse processo, que seja um pesquisador na 

sua área de atuação devido a constatação de pouco referencial teórico voltado 

especificamente ao trabalho tutorial. Aprimorar constantemente sua fluência 

tecnológica, analisando o impacto que novas tecnologias possam promover ao 

serem incorporadas a EAD. Manter a essencialidade do seu trabalho: o olhar 

zeloso pelo outro. O encurtamento da distância em Educação a distância não é a 

aproximação no tempo e espaço, mas a construção de entrelugares que 

aproximem o ensinar do aprender. 

Assim, as considerações finais não representam uma conclusão, 

mas um ato continuum de aprendizagem construído na narrativa do pesquisador 

e dos interlocutores que encontrou pelo caminho e na possibilidade de releituras 

que esta pesquisa venha a ter. 

Exigir uma postura incólume do pesquisador é privar dele o caráter 

criador e criativo da vida, presente tanto na poética e na ciência. O método nasce 

do desejo, do pulsar de vida que instiga a procura. A forma de construir o 

caminho pode se dar a partir de vários métodos, mas o que impulsiona o 

pesquisador são elementos para além da cientificidade: paixão, vaidade, fé, 
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ambição, esperança. A poiesis19 que caracterizou esse trabalho foi a crença 

profunda no potencial do ser humano, no seu poder de reinventar-se. No 

educador essa crença define-se na sua competência, como pressupõe Perry 

(apud, WERNECK, 2003): o professor deve conhecer bem o que vai fazer, 

envolver as pessoas no processo e, por fim, respeitar as pessoas. Quiçá, tenha 

essa pesquisa atingido tal propósito, pois, com a devida licença poética à autora 

da epígrafe escolhida, “viver ultrapassa todo entendimento”. 

                                            
19 Entendida como ato criador. 
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ANEXO A – Programação do II ENATED 

   TEMA  RESPONSÁVEL  
01  Aprendizagem com mobilidade  Luiz Fernando Tavares 

Meirelles  
02  Por que ocorre evasão na EAD?  Gilda Aquino de Araújo 

Mendonça  
03  Utilização de mídias como apoio motivacional em EAD via web  Wanderley Gazeta  
04  A importância das comunidades de aprendizagem nas 

organizações  
Devani Salomão de Moura 
Reis  

05  Segurança de acesso a dados no EAD  Mary Caroline Skelton 
Macedo  

06  O uso de ferramentas gratuitas da web 2.0 na EAD  Jordons Tevis Francisco  
07  Motivação e avaliação do cursista online  Carmen Lucia Teixeira  
08  A versatilidade interdisciplinar do preceptor/tutor  Ana Cristina Borges Fiuza  

José Ricardo Gonçalves 
Manzan  

09  Texto escrito e questões de metodologia em EAD  Albertina Ramos  
10  Os 20% à distância podem ser trabalhados por tutores?  Manoel Araújo Filho  
11  Tutoria eficiente, resultado eficaz  Angélica Pegoraro Einhardt  
12  O perfil do preceptor/tutor na Licenciatura em Matemática  Ana Paula Arantes Lima  

José Ricardo Gonçalves 
Manzan  

13  A função social docente do tutor  Marinilson Barbosa da Silva  
14  Afetividade em ambientes virtuais colaborativos  Cícero Costa Quarto  
15  Árvore do conhecimento  Edla Y. P. Perini  

Mônica S. Menslin  
16  Tutor, um novo tipo de professor?  Vera Lúcia Almeida Forbeck  
17  Tutoria em EAD – Percepções acerca do que é ser tutor e seu 

papel na EAD  
Mauro Meirelles  
Cíntia Inês Boll  

18  Gestão de resultados na virtualidade  Enilton Ferreira Rocha  
19  O silêncio virtual e a aprendizagem vicária  Avelina Leila Santana de 

Lima  
20  O uso da ferramenta Moodle como instrumento para cursos de 

pós-graduação  
Ricardo Esteves Kneipp  

21  Sites educacionais gratuitos  Leiko Nemoto de Barcellos 
Ferreira  

22  A organização do tempo em um curso EAD/ACR  Leiko Nemoto de Barcellos 
Ferreira  

23  Professores presenciais atuando como tutores nos ambientes 
virtuais  

Wannise de Santana Lima  

24  Como promover a convivencialidade em ambientes virtuais de 
aprendizagem?  

Wannise de Santana Lima  

25  Ensino-aprendizagem de língua estrangeira em EAD: a 
importância do mediador  

Ana Cristina Borges Fiuza  
Cláudia Costa Alves  

26  A importância do tutor-professor como elemento de qualidade 
em cursos on-line  

Fernanda Gasparetti Braga 
Chan  
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27  Ensinante-aprendente: uma nova postura docente. Idéias de 
Paulo Freire na EAD  

Ivone Maia de Mello  

28  EAD em órgãos públicos  Ronildo Barros Orfão  
29  Inclusão digital – A importância da inclusão digital para EAD  Solange da Silva Figueiredo  
30  A formação do tutor e o exercício da tutoria  Maria Inmaculada Chao 

Cabanas  
31  Associação Brasileira de Tutores de Educação a Distância: já 

está na hora?  
Wilson Azevedo  

32  O tutor e a avaliação da aprendizagem – Um olhar à distância  Caroline de Souza Medeiros  
33  Modelo conceptual do Mestrado de Informática Educacional em 

regime de e-learning  
Jose Reis Lagarto  

34  Passividade e proatividade na relação tutor aluno  Sheila da Costa Oliveira  
35  Linguagem midiática e implicações na educação convencional  João Matias Santos  
36  As novas tecnologias da informação e comunicação, 

globalização e a educação a distância  
Alessandro da Silva Maia  

37  EAD na Odontologia – Experiências na utilização da TV digital e 
satélite  

Moacyr Ely Menéndez 
Castillero  

38  A EAD como instrumento de apoio ao ensino presencial  Paulo Eduardo Ambrósio  
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ANEXO B – Programação do III ENATED 

 

Programação III ENATED 2007  

Tema Sub-tema Responsável Descrição do Tema  

A Função Social 
Docente do Tutor 
[ Participe ]  

Construção de Identidades 
Individuais e Coletivas 

Marinilson 
Barbosa da 

Silva 

A proposta da temática consiste em discutir sobre 
a função social docente do tutor. Em que medida o 
tutor acaba desenvolvendo uma identidade docente 
e pedagógica frente à sua atuação como tutor? O 

que pensa os alunos, diretores e os próprios 
professores especialistas sobre a mediação 

pedagógica exercida pelos tutores? [+]  

Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem 
[ Participe ] 

Canais de Aprendizagem, 
Software livre, 
Ferramentas de 

Comunicação, Netiqueta, 
Cibercultura, Realidade 

Virtual, Integração tutor-
aluno, avaliação digital. 

Cleibson 
Aparecido de 

Almeida 

Com o avanço tecnológico e a inclusão digital 
temos que pensar na relação entre máquina e ser 
humano em todos os setores da sociedade. Em 
particular iremos tratar este assunto dentro do 

contexto da Educação a Distância afim de instruir 
profissionais e usuários sobre a forma adequada 

para trabalhar com ambientes virtuais de 
aprendizagem. [+] 

Aprendizagem 
Colaborativa em Rede 

na prática 
[ Participe ] 

Comunidades Virtuais, 
Comunidades de Prática, 

Comunidades especialistas 
de Conhecimento, Gestão 
de projetos colaborativos 
em rede, Formação de 

formadores via www, Três 
estudo de caso reais. 

Equipe 
Web+Pró-Ativa 
(Giovani Seco) 

A construção do conhecimento coletivo e o 
desenvolvimento de novas inteligências nas 

comunidades formadas em Campus Virtuais e 
Espaços de Interação na internet. [+] 

Aplicação de 
mascotes no EAD 
[ Participe ] 

Motivação para o estudo 
não presencial; Animações 

focadas; Tipos de 
mascotes virtuais 

Mary Caroline 
Skelton Macedo 

A utilização de recursos para incentivar o estudo no 
EAD pode diminuir o grau de evasão do corpo 

discente. Estas discussões pretendem colocar em 
pauta a aplicação de mascotes com características 
focadas nos conteúdos para interagirem com os 

estudantes, tornando o processo de ensino-
aprendizagem a distância uma experiência 

instigante e divertida. [+] 

Aspectos de didatica 
nos cursos on line 
[ Participe ] 

Modos de ensinar e 
aprender em curso on 

line. 

José Lauro 
Martins 

Apesar de ser uma area da educação a distância 
que carece de produção objetiva, a produção e 

capacitação de docentes para cursos (sem 
distância!) devem considerar os aspectos da 

didatica que favoreçam a aprendizagem em cursos 
não presenciais. [+] 

Aspectos da 
qualidade da tutoria 
em cursos on-line 
[ Participe ] 

Mediação, plano de 
tutoria, planejamento, 
interação com alunos, 

critérios para utilização de 
ferramentas, formação do 

tutor, remuneração do 
tutor 

Fátima Cristina 
Nóbrega da 

Silva 

A tutoria é uma atividade de extrema importância 
para a EAD. Porém, é necessário que busquemos a 

qualidade nessa atividade, promovendo uma 
atitude participativa do aluno e utilizando os meios 
de comunicação disponíveis de forma planejada e 

criteriosa, evitando o uso somente per si. [+] 

Capacitação de 
tutores 

[ Participe ] 

- O que capacitar, como 
capacitar, tutoria 

motivacional 

Roseliza Aico 
Nakashima 

Honda 

Docentes e tutores presenciais desempenham suas 
atividades de maneira diferente dos docentes e 
tutores on-line. Como podemos capacitar, ou 

melhor, que conteúdos deveríamos abordar para 
um treinamento mais eficiente, na tentativa de 

melhor preparar nossos tutores virtuais? 

- Perfil do Tutor para EAD, 
Mediação pedagógica em 

EAD, Formação e 
qualificação profissional 

para tutoria em  
EAD. 

Fabiana 
Marques Costa 

A formação de tutores para atuar na EAD é tão 
importante quanto o próprio conteúdo de um 
curso. O perfil adequado do tutor bem como a 

maneira de intervir de forma eficaz nas discussões 
despertando interesse no grupo, é parte 

fundamental do processo podendo considerar esse 
perfil como um indicador de qualidade para um 

curso nessa modalidade. [+] 
Competencias e 

habilidades de um 
Professor-Tutor na 

pedagogia da 
Semivirtualidade 
[ Participe ] 

Prática pedagógica na 
semivirtualidade 

Pedro Aldo R. 
Ramirez 

Este tema tem como intuito identificar as 
competências ou saberes e as habilidades ou 
técnicas que o professor-tutor precisa para 

acompanhar de forma satisfatória o modelo de 
ensino aprendizagem no ambiente de Educação a 

Distância. Prepõe-se consolidar o alinhamento 
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desta dualidade na pratica pedagógica da 
semivirtualidade. [+] 

Controle de 
aprendizagem em 

sistemas web 
[ Participe ] 

Distrações e distorções 
virtuais no processo de 

aprendizagem e formação 
do sujeito 

João Matias 
Santos 

Não é sem termo mas, a tempo, que deve-se fazer 
uma análise semiótica das relações e signos nos 
ambientes virtuais e o grau de envolvimento do 

sujeito em tarefas de maior estresse de 
concentração, onde se usa o computador e a rede 

como ferramenta, entendemos que a mesmo 
tempo que o potencial de aprendizado disposto na 
rede e a favor dela se agiganta, opõe-se distrações 

que desvirtuam e arrebatam o sujeito 
sobremaneira com estas constações e para que 

novos quetionamentos e interpretações venham a 
complementar as idéias propomos o tema descrito 

acima. [+] 

Criando e conduzindo 
cursos à distância 
[ Participe ] 

Professores conteúdistas e 
Professores Tutores 

Vera Lúcia 
Almeida 
Forbeck 

Nos dias atuais se faz necessário o professor ter 
uma atuação diversificada na sala de aula, então o 

tema propõe apresentar algumas formas desse 
professor usar das novas tecnologias a seu favor, 
tanto como apoio as suas aulas presenciais como 

também montando cursos para serem oferecidos a 
comunidade. [+] 

Das novas 
tecnologias às Novas 

Metodologias 
[ Participe ] 

a) As NTIC e as NMIC em 
ensino Presencial; b) As 

NTIC e as NMIC em ensino 
a distância. 

António dos 
Reis 

Duas vertentes importantes a considerar são 
Ensinar a ensinar e ensinar a aprender / aprender 

a aprender. A qualidade do ensino passa 
predominantemente pelas pessoas e não somente 
pelas soluções tecnológicas, urge assim analisar 

um leque de soluções metodológicas possíveis bem 
como formas de as implementar. Este tema já tem 
sido objecto de debate profundo coordenado pelo 
signatário, em várias Universidades europeias: 

Universidade de Lisboa – Portugal; Universidade de 
Innsbruck – Áustria; Universidade de Liheahmmer 

– Noruega. [+] 

Direito autoral na 
Internet 

[ Participe ] 
Plágio em EAD 

Gilda Aquino de 
Araújo 

Mendonça 

Analisando o receio e desconfiança por parte dos 
professores no que diz respeito a execucução de 

tarefas feitas à distância, como podemos identificar 
e combater o possível plágio, ou seja, e mesmo 

não deixar que os alunos somente copie trabalhos 
já prontos ou pior ainda que coloque terceiros para 
fazê-los por ele. Existe legislçâo? Onde procurar? O 

que fazer? E os domínios públicos? [+] 

E que tal um 
"groupstube"? 
[ Participe ] 

Explorando o potencial da 
videoconferência 

assíncrona 
Wilson Azevedo 

Vamos explorar juntos o potencial da interação 
coletiva assíncrona por meio de audio e video 

numa oficina virtual livre. Pre-requisito: dispor de 
computador equipado com webcam e microfone. 

[+] 
Experiência de 

Usuário 
(Webstandards, 

Design de Interface, 
IHC - Interação 

homem-computador, 
Usabilidade, 

Acessibilidade, 
Arquitetura da 

Informação, etc...) 
em Ambientes / 
Plataformas de 
Aprendizagem. 
[ Participe ] 

Experiência de Usuário / 
Ambiente de 

Aprendizagem / Interação 
homem-computador / EAD 

Paulo Kazuo 
Kato 

A Forrester Research define que o "Sucesso de um 
negócio é definido pela qualidade da experiência 
antes, durante e depois de uma transação". É o 

usuário. É ele que importa. Neste contexto, 
estaremos compartilhando este conceito em suas 

várias vertentes nas diversas Plataformas de 
Aprendizagem disponíveis no mercado. Seja você 
um tutor de uma ferramenta ou simplesmente um 

aluno passivo não deixe de contribuir com sua 
experiência para juntos fomentarmos uma 

aprendizagem rica e colaborativa para todos. [+] 

Metodologia de 
Aprendizagem 

BasEADa em Casos 
[ Participe ] 

Discussão de Casos: Uso 
de Portfólios x Casos 

Luiz Miguel 
Picelli Sanches 

Uso de Casos (Reais e/ou Fictícios) como 
metodologia/estretégia dentor da EAD. Como 

inserir a construção e discussão dos casos dentro 
um um contexto colaborativo [+] 

Os modos de 
produção de sentidos 

sobre ciência nos 
programas virtuais de 
educação a distância 
[ Participe ] 

Discurso Pedagógico e 
Discurso Científico 

Elizabete 
Terezinha 

Gomes 

A ciência está sendo aprendida como um processo 
ou como um produto balcanizado? Na EAD, a 

ciência se perfaz com significações diferenciadas da 
educação presencial? Representa uma reedição, 

atualização e potencialização do ensino presencial? 
A Universidade Virtual tem conservado uma 

herança cultural de saberes e valores da educação 
presencial no seu fazer pedagógico? Ela é 
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conservadora, ou regeneradora e geradora de 
novos paradigmas? [+] 

Tutor em cursos 
regulares de 

graduação com 20% 
a distância 
[ Participe ] 

Tutor é o próprio Professor 
- Relacionamento entre o 

Tutor e o Professor 

Manoel Araujo 
Filho 

Como deve ser o trabalho do TUTOR quando ele 
mesmo é Professor. E quando o Professor é outro? 
Esse relacionamento é difícil? Num curso com 20% 

a distância qual a melhor alternativa? [+] 

Tutoria online: A 
Experiência da 
Aprendizagem 

Mediada no contexto 
da EAD 

[ Participe ] 

Estratégias de 
Interlocução tutora 

Jaqueline 
Barbosa Ferraz 

de Andrade 

Em processos educativos a distância, os 
instrumentos de comunicação se transformam em 
instrumentos simbólicos de mediação, através dos 
quais o sujeito constrói seu raciocínio, dinamiza 

múltiplas habilidades e potencializa suas 
linguagens. Essa dimensão é alcançada através da 
experiência interativa no grupo, do componente 
humano e de seu processo de mediação. Essa 

qualidade conferida ao processo a distância pode 
ser dinamizada por um agente mediador inserido 

no processo de aprendizagem. Com o papel 
específico de potencializar a autonomia, a 

motivação para aprender e as singularidades de 
um processo que se constrói pela interatividade do 

grupo. [+] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


