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Resumo – Este artigo enfoca o trabalho realizado pela Coordenação de Tutoria 
numa perspectiva de avaliação processual envolvendo tanto os tutores quanto os 
instrumentos e métodos adotados no desenvolvimento das atividades tutoriais. 
Essa experiência vem sendo realizada na Universidade Estadual do Maranhão - 
UEMA, com a implantação dos cursos técnicos, na modalidade a distância, na 
forma subsequente ao Ensino Médio, no contexto da política do sistema nacional 
Escola Técnica Aberta do Brasil - MEC, cujo crescimento acelerado tem requerido 
por parte das instituições de ensino uma nova dinâmica de tutoria. Trata-se de um 
estudo de natureza descritivo-reflexiva, apoiada na literatura de abordagem 
qualitativa, que permitiu compreender as descrições detalhadas de situações 
vivenciadas no trabalho da tutoria. Consistiu em extrair aspectos significativos das 
experiências vivenciadas pelos próprios atores sociais, envolvendo interações 
humanas e permitindo confrontar fenômenos da prática tutorial ainda não 
desvelados e devidamente compreendidos. A avaliação processual neste estudo 
centrou-se na lógica do trabalho da tutoria, e, é nessa lógica que são observados 
espaços que podem ser melhorados e consequentemente venham interferir 
positivamente no processo de aprendizagem dos estudantes dos cursos técnicos. 

Palavras-chave: Avaliação processual. Tutoria. Educação a distância. 

Abstract – This article focuses on the work of the Coordinating tutoring 
perspective of process evaluation involving both tutors as instruments and 
methods adopted in the development of tutorial activities. This experiment has 
been performed at the State University of Maranhão - UEMA, with the 
implementation of technical courses in the distance mode, subsequent to high 
school form, in the context of the Open Technical School Brazil national political 
system - MEC, whose accelerated growth is required on the part of educational 
institutions a new dynamic mentoring. This is a descriptive study-reflective nature, 
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based on a qualitative approach to literature, which allows us to understand the 
detailed descriptions of situations experienced in the work of mentoring. Consisted 
of extracting meaningful experiences experienced by social actors themselves 
aspects involving human interactions and allowing the practice tutorial confront 
phenomena not yet well understood and unveiled. The process evaluation in this 
study focused on the logic of the work of tutoring, and this is logical that areas that 
can be improved are observed and therefore may positively affect the students' 
learning process of technical courses. 

Keywords: Procedural Evaluation. Tutoring. Distance education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

No intuito de apresentar o trabalho de acompanhamento das atividades exercidas 
pelos tutores, bem como os resultados provenientes desse trabalho, a 
Coordenação de Tutoria dos cursos técnicos ofertados na modalidade a distância 
da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA se dedicou a estudar o 
desempenho dos tutores a partir de um processo avaliativo processual. Ao todo 
são 13 cursos técnicos, na modalidade EaD, desenvolvidos com base na política 
do Sistema Rede e-tec/Brasil do Ministério da Educação, que contempla dois 
tipos de tutoria: presencial e a distância. A sistemática prevê que para cada grupo 
de 30 estudantes são destinados dois tutores, um presencial, que acompanha o 
estudante no Polo de Apoio Presencial, e um a distância, que acompanha o aluno 
por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem – (AVA). 

O estudo pretendeu identificar a forma como os tutores desenvolvem suas 
funções e o efeito dos métodos e procedimentos adotados, mediante a aferição 
das atividades desses profissionais. O trabalho dos tutores inicia com o processo 
de seleção, passa pela formação e se estende até o cotidiano de suas atividades. 
O acompanhamento sistemático tem permitido atuar sobre aspectos nos quais os 
tutores precisam melhorar o seu desempenho. 

A concepção da avaliação processual da tutoria encontra-se respaldada na 
psicologia sócio-histórica, que tem como embasamento a teoria de Vygotsky, ou 
seja, o desenvolvimento humano a partir das relações sociais que são 
estabelecidas entre os diferentes atores que participam do processo ensino-
aprendizagem, tendo em vista seus múltiplos contextos sociais. Portanto, o 
trabalho da tutoria pode ser analisado, também, como um espaço instigante para 
sistematização do conhecimento, considerando a sua função mediadora na 
construção do conhecimento. (VYGOTSKY, 1989). 

Com base nessa concepção, chegou-se à compreensão de que o trabalho 
da tutoria, enquanto ação pedagógica, é de suma importância para a dinâmica da 
EaD, o que vem exigir dos tutores formação específica na área dos cursos para 
que possam intervir seguramente na mediação do conhecimento. Segundo Mill et. 
al. (2010, p. 82) “os tutores são medidores entre os alunos e o conhecimento, as 
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tecnologias e o professor; assim, o resultado favorável de uma proposta depende 
da prática bem sucedida desses atores”. 

Tomando como referência essa concepção, buscou-se identificar o foco do 
trabalho da Coordenação de Tutoria, cujas diretrizes apontam, especialmente, 
para o trabalho de acompanhamento e avaliação de processo, que consiste, em 
princípio, verificar se os tutores estão desempenhando de forma plena o seu 
papel como mediadores em um ambiente interativo de aprendizagem. Essa ação 
representa grande parte da dinâmica do trabalho da tutoria na perspectiva de que 
o estudante atinja o seu principal objetivo – o crescimento intelectual. 

Nesse sentido, entende-se que a avaliação do trabalho da tutoria requer 
estudos e análises críticas a partir dos seus sujeitos e das relações que se 
estabelecem com outros agentes envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem. Assim, a avaliação processual objeto deste estudo teve como 
propósito investigar a dinâmica da tutoria dos cursos técnicos da UEMA, no seu 
dia-a-dia, na expectativa de poder contribuir para o aperfeiçoamento de suas 
práticas. No que diz respeito à prática diária, Mill chama atenção para a 
necessidade de análises e reflexões no sentido de aprimorá-la sempre e adequá-
la às novas possibilidades, tanto no que se refere a recursos metodológicos, 
quanto ao desenvolvimento pessoal e profissional. (MILL, 2010, p. 83). 

Trata-se de um estudo de natureza descritivo-reflexiva, apoiada na 
literatura de abordagem qualitativa, possibilitando compreender as descrições das 
situações vivenciadas no processo tutorial. A coleta dos dados foi feita por meio 
da análise documental, que constou de exame analítico dos relatórios e das 
atividades desenvolvidas no AVA, onde se verificou o fluxo diário dos tutores e 
alunos. A verificação dos acontecimentos ocorridos por meio das observações 
favoreceu o aprofundamento das ideias levantadas, especialmente na literatura 
consultada, em busca de explicações para o fenômeno estudado. A análise dos 
dados e informações se deu de maneira coerente ao método proposto. Ao todo 
foram envolvidos no estudo 284 tutores de 25 polos. 

Como esperado, o estudo sobre a avaliação processual acrescentou uma 
gama de informações e situações que permitiram conhecer aspectos bastante 
significativos do trabalho da tutoria que poderão ser mais aprofundados e servir 
como subsídios para a Coordenação de Tutoria, vez que desvendou um conjunto 
de situações vivenciadas, tanto no que diz respeito aos aspectos positivos quanto 
aos aspectos que precisam ser aprimorados. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

2.1 Pressupostos Teóricos 

O crescimento acelerado dos cursos a distância em seus diferentes níveis, 
excepcionalmente dos cursos técnicos e tecnológicos, motivados, em parte, pelas 
demandas de mercado, tem requerido das instituições de ensino uma nova 
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dinâmica de tutoria, exigindo assim um trabalho de monitoramento efetivo na 
perspectiva de identificar os modos de uso e de apropriação das tecnologias da 
informação e comunicação e de que forma isso tem interferido no aprendizado 
dos estudantes. 

Por outro lado, muito se tem falado nesses últimos anos da expansão da 
educação a distância e nesse contexto o uso das tecnologias começa a ser 
relativizado. A EaD no mundo inteiro tem sido associada à democratização do 
saber e ao acesso às novas tecnologias da informação e comunicação, 
reconhecida como política pública com grande potencial para disseminar e 
socializar o conhecimento.  

Evidentemente, maior que a preocupação com o saber usar as ferramentas 
é a forma como se pode apropriar do conhecimento por meio das tecnologias. No 
bojo dessa questão, muitos elementos encontram-se envolvidos e precisam ser 
desvendados. Um desses elementos é a atividade desempenhada pelo tutor, 
figura imprescindível no processo de mediação do ensino a distância. 

 No que concerne ao acompanhamento do trabalho do tutor, Kenski (2010, 
p 61) destaca: 

[...] é preciso que haja preocupação não apenas com o 
acompanhamento e a avaliação da aprendizagem dos alunos. Tudo 
precisa ser acompanhado e avaliado para que o processo educacional 
desencadeado resulte positivamente. [...] Em muitos casos o fracasso na 
aprendizagem dos alunos é resultante do descuido ou inadequação de 
um desses aspectos e não propriamente do esforço dos estudantes. 
Uma mídia inadequada, um conteúdo defasado ou professores e tutores 
incompetentes podem fazer grandes estragos. 

Nessa direção é necessário entender qual o papel do tutor no contexto da 
EaD. A função do tutor é definida por Gonzales (2009, p.21) como “profissional 
docente que conta simultaneamente com duas características essenciais: domínio 
do conteúdo técnico-científico e habilidade para estimular o participante a buscar 
respostas.” 

Nessa perspectiva, compreende-se que o papel do tutor extrapola a visão 
meramente técnica, sendo, portanto, um educador com a função de formar o 
aluno. É evidente que as tecnologias são fundamentais na EaD, todavia quando 
estas se transformam em meros instrumentos para a mediação o grande desafio 
do tutor é  superar os mecanismos técnicos e incorporar os conhecimentos 
necessários à promoção humana.  

Percebe-se, pois, que quando se fala em avaliação em EaD, sempre a 
tônica é a avaliação do aluno ou do curso. Poucas pesquisas tem demonstrado 
essa preocupação com a avaliação do trabalho do tutor, mesmo tendo-se a 
consciência da importância desse profissional no âmbito da EaD.  

Segundo Luckesi (2006, p. 4.), “a avaliação processual ou contínua não 
significa que ‘qualquer resultado está bem, seja ele qual for’. Não! Avaliação, por 
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ser processual ou contínua, deve subsidiar a construção dos resultados 
efetivamente desejados”.  

Nessa perspectiva, a avaliação aqui pretendida se caracteriza como 
processual e formativa, possibilitando o acompanhamento do tutor no contexto de 
suas atividades, notadamente no que diz respeito à ação pedagógica e as 
propriedades inerentes às tecnologias adotadas. Para Hoffman, a maior polêmica 
que se cria hoje é quando se trata da implantação de um sistema de avaliação 
inovador. A autora concebe avaliação como processo “numa perspectiva 
mediadora, significando o desenvolvimento máximo possível, um permanente ‘vir 
a ser’, sem limites preestabelecidos, embora com objetivos claramente 
delineados, desencadeadores da ação educativa”. (HOFFMAN, 2009, p. 29).  

Esses referenciais trouxeram suporte teórico ao presente estudo, vez que 
descreve de que forma os tutores presenciais e a distância, vinculados à UEMA, 
são monitorados e apresenta os direcionamentos para aprimoramento das 
tutorias quer presencial, quer a distância. Ressalta-se que os elementos avaliados 
estão relacionados às rotinas realizadas pela equipe da Coordenação de Tutoria, 
que no seu cotidiano acompanha vários aspectos, tais como: a frequência dos 
tutores nas capacitações e formações continuadas, o acesso dos tutores ao 
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e as intervenções em fóruns e 
atividades dos estudantes.  

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um sistema on line de 
gerenciamento de cursos que fornece recursos da Internet voltados para EaD. A 
UEMA adota esse sistema como a principal ferramenta para cursos a distância, 
utilizando o software livre Moodle como plataforma para o AVA. Através dessa 
plataforma é feito o acompanhamento das disciplinas dos cursos, a visualização 
do calendário, acesso a versão digital do material didático, as videoaulas 
convertidas em filmes para Internet, os fóruns de discussão e postagem de 
atividades. O Moodle permite, também, maior interação com os diferentes atores 
da aprendizagem: estudantes, tutores, professores, coordenadores, equipe 
multidisciplinar, e outros. Para Sabattini, (2007, p. 2):  

A filosofia educacional sobre a qual se baseia o Moodle é a do 
construcionismo, que afirma que o conhecimento é construído na mente 
do estudante, ao invés de ser transmitido sem mudanças a partir de 
livros, aulas expositivas ou outros recursos tradicionais de instrução. 
Deste ponto de vista os cursos desenvolvidos no Moodle são criados em 
um ambiente centrado no estudante e não no professor. O professor 
ajuda o aluno a construir este conhecimento com base nas suas 
habilidades e conhecimentos próprios, ao invés de simplesmente 
publicar e transmitir este conhecimento. Por esta razão, o Moodle dá 
uma grande ênfase nas ferramentas de interação entre os protagonistas 
e participantes de um curso. 

 

Conforme explicitado, a metodologia na plataforma utiliza o 
socioconstrutivismo, como base na teoria de Lev Vygotsky, fazendo com que os 
participantes desenvolvam num processo de cooperação, suas potencialidades, 
capacidades de autoaprendizagem e práticas de forma colaborativa. Segundo 
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essa teoria, todo aprendizado é feito de forma mediatizada, tornado o professor 
um ser mais ativo. Para o autor, o aprendizado não se subordina ao desenvolvi-
mento das estruturas intelectuais do aprendiz, vez que se alimenta do outro, 
possibilitando saltos qualitativos de conhecimento. (VYGOTSKY, 1991). 

 
Como se pode observar, tornam-se oportunas as abordagens dos autores 

ora citados, referenciadas num processo coletivo, compartilhado e interativo, no 
qual o estudante é auxiliado pelo tutor e pelos professores das disciplinas, 
gerando progressivamente um processo autônomo de suas atividades. Dessa 
forma, entende-se que o Moodle não está focado simplesmente em distribuir 
informação, mas sim em compartilhar ideias e engajar os estudantes na 
construção do conhecimento, interagindo com o ambiente. É por meio desse 
sistema que o tutor a distância realiza a maior parte de seu trabalho. 

Analisando a questão da mediação pedagógica em EaD, Oliveira (2008, p. 
74) ressalta que: “o processo de produção do conhecimento envolve os suportes 
mediadores – tecnológicos ou não – , os procedimentos interativos e as relações 
que envolvem professor/aluno/conhecimento”. 

Outros autores trazem a reflexão de que a construção do conhecimento 
dos estudantes não se faz solitariamente, mas em relações que se estabelecem 
de forma interativa e colaborativa:  

A interatividade constitui outro alicerce na concepção do tutor a 
distância, pois ele atua juntamente com outros membros da equipe na 
promoção de processos interativos qualificados. Um ponto fundamental é 
estar atento as necessidades do aluno, fazendo pontes entre as 
demandas dos alunos e propostas do professor, podendo agir de 
maneira a solucionar as questões tanto teóricas quanto de situações do 
dia a dia. Isso quer dizer que o tutor deverá estar atento no nível de 
interatividade dos alunos, para então identificar quais alunos não estão 
interagindo e tentar resgatar essa relação. (BATTISTI et al., 2010, p. 2). 

 

É importante também analisar a formação acadêmica do tutor – se este 
possui formação afim à sua área de atuação e se o seu desempenho está 
correspondendo às demandas dos estudantes e da instituição. Mesmo se 
tratando da formação específica, é imprescindível que o tutor esteja consciente de 
suas atribuições e exerça suas funções conforme determina a Resolução 
CD/FNDE Nº 18 DE 16 DE JUNHO DE 2010. Tal documento estabelece as 
principais funções a serem desempenhadas, todavia não deixam suficientemente 
claras as suas atividades, havendo a necessidade do estabelecimento de rotinas 
de trabalho de acordo com cada curso.  

 

2.2 Percurso Metodológico 

No que tange aos aspectos metodológicos, trata-se de um estudo de natureza 
descritivo-reflexiva, apoiada na literatura de abordagem qualitativa. Consiste em 
extrair das experiências vivenciadas pelos próprios atores sociais aspectos 
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significativos, envolvendo interações humanas e permitindo confrontar fenômenos 
da prática tutorial, inclusive aqueles ainda não desvelados e devidamente 
compreendidos. 

Segundo Minayo (2008, p. 63) “na pesquisa qualitativa a interação entre o 
pesquisador e os sujeitos pesquisados é essencial”. Embora existam muitas 
formas e técnicas de realizar o trabalho de pesquisa, dois instrumentos foram 
decisivos neste trabalho: observação e a análise de documentos. Esse estudo 
toma como base vários momentos de interlocução considerando tanto a 
observação quanto a análise dos documentos, identificando-se os elementos que 
se relacionam, quais os que têm papel determinante sobre os outros e qual a sua 
dinâmica. 

O estudo se propôs, em princípio, registrar os fatos decorrentes do 
processo de avaliação do trabalho dos tutores durante o ano de 2013. As análises 
foram realizadas com base na observação criteriosa das práticas, identificando as 
dificuldades e suas possíveis causas ao mesmo tempo em que as intervenções 
estavam sendo realizadas. Daí a importância da noção de contexto para este 
estudo, vez que as práticas da tutoria precisaram ser observadas dentro de suas 
conjunturas e os fenômenos analisados em toda a sua complexidade.  

Dessa forma, procurou-se registrar todos os momentos possíveis do 
trabalho, tentando conhecer ao máximo, as especificidades de cada curso, vez 
que a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-
los, classificá-los e interpretá-los. Segundo Beuren (2006, p.81) “a pesquisa 
descritiva tem como principal objetivo descrever características de determinada 
população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre as variáveis”. Para 
o autor, uma das características mais significativas deste tipo de estudo está na 
utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

Nesse sentido, algumas estratégias foram utilizadas pela Coordenação de 
Tutoria na perspectiva da avaliação processual, envolvendo os 13 cursos 
técnicos: Alimentos, Contabilidade, Controle Ambiental, Edificações, Guia de 
Turismo, Informática, Manutenção Automotiva, Meio Ambiente, Meteorologia, 
Planejamento e Gestão de TI, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho e 
Serviços Públicos. Dentre essas estratégias as reuniões técnicas tiveram um 
relevante papel. 

 Reuniões técnicas com tutores a distância – realizadas 
presencialmente, no Núcleo de Tecnologias para a Educação, de forma 
sistemática e periódica, obedecendo a um calendário disponível no AVA. Essas 
reuniões envolveram tutores, coordenadores de curso e equipe multidisciplinar 
dos treze cursos em execução. Inicialmente, a avaliação envolveu 102 tutores a 
distância, vez que cada tutor atendia 60 alunos e a matrícula inicial dos cursos era 
de 6.000 alunos. Todavia esse quantitativo foi decrescendo no decorrer do ano 
em função das evasões e reprovações que foram ocorrendo no processo.  

Essas reuniões ocorreram utilizando diferentes procedimentos: reuniões 
gerais para orientações que evolveram os treze cursos e reuniões por curso, 
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tendo em vista as peculiaridades e especificidades de cada curso. O tutor a 
distância é um especialista na disciplina que atua como mediador do 
conhecimento no processo de aprendizagem do estudante. É este tutor que 
interage com o professor da disciplina na sala de formação (ambiente específico 
para formação) que esclarece as dúvidas e avalia a aprendizagem. 

A figura 1 demonstra o instrumento utilizado pela Coordenação de Tutoria 
para acompanhar e avaliar a interação do tutor no AVA, bem como verificar o 
retorno referente às necessidades dos estudantes.  

 
Figura 1: Print do Formulário de Acompanhamento do Tutor no AVA 

Nesse instrumento são analisados aspectos considerados relevantes para 
o processo de interação on line: em relação à atuação do tutor no fórum (como 
este dá o feedback ao aluno, o tempo que leva para dar as respostas aos alunos, 
o nível teórico de suas intervenções); em relação a participação do tutor nas 
atividades avaliativas do aluno ( se o feedback tem sido dado a tempo de 
mudanças por parte do aluno, se existe preocupação em comentar as atividades 
de forma individual, se o tutor apenas coloca nota sem realizar as intervenções 
necessárias). Como produto da aplicação desse questionário, foram identificadas 
muitas fragilidades no trabalho do tutor que vinham interferindo negativamente no 
processo ensino-aprendizagem. Convém registrar que aproximadamente 70% dos 
tutores pesquisados apresentaram baixo desempenho, conforme indicado na 
tabela a seguir: 
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Em relação à atuação do tutor nos fóruns 
O feedback atendeu as necessidades do aluno  

em termos do conteúdo. 
28% 

O prazo para retorno ao aluno foi cumprido 
(24 horas). 

30% 

O nível teórico das intervenções contribuiu para reforço 
à aprendizagem. 

32% 

Em relação à participação do tutor nas atividades avaliativas 
O feedback foi dado em tempo hábil 30% 

As atividades foram comentadas individualmente 31% 
As questões corrigidas apresentaram comentários 

adequados. 
30% 

Tabela 1: Resultado da avaliação do tutor a distância no AVA 

 

 Reuniões técnicas com tutores presenciais - realizadas de forma on 
line, transmitidas para os 25 polos, via webconference, em horários 
predeterminados no calendário e confirmados com os coordenadores de polo por 
meio de mensagens. Essas reuniões envolveram inicialmente 182 tutores e foram 
de suma importância para o processo de avaliação, pois se constituíram num 
espaço de discussão e reflexão sobre a programação dos cursos e a sistemática 
de trabalho a ser desenvolvida em cada disciplina, já que os tutores presenciais 
nem sempre tem a formação específica na área do curso. A seguir apresenta-se o 
modelo da ficha que consolida o controle da participação do tutor presencial.  

 

PARTICIPAÇÃO DO TUTOR PRESENCIAL – CURSO TÉCNCICO EM 
ALIMENTOS 

Polo Turma Tutor Capacitação 
Por disciplina 

Acesso ao Ava 
(advertência) 

Reuniões 
avaliativas 

Caxias A Nome 3/7 04 Não 
B Nome 7/7 06 Sim 

 
Paulo VI 

A Nome 1/7 06 Não 
B Nome 0/7 06 Não 
C Nome 3/7 04 Sim 

Santa Inês A Nome 6/7 01 Não 
B Nome 2/7 05 Sim 

Tabela 2 – Ficha de controle da participação dos tutores presenciais  

Essa ficha se constitui o principal instrumento utilizado pela Coordenação 
de Tutoria para monitorar o trabalho dos tutores presenciais. O tutor presencial 
atua como facilitador do processo de aprendizagem no que diz respeito à 
compreensão das tarefas avaliativas e elucida as dúvidas gerais e metodológicas 
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do curso. Da mesma forma como ocorreu com os tutores a distância o nível de 
participação dos tutores presenciais nos eventos não foi significativa.  

 
Convém ressaltar que a partir desses instrumentos e de outros 

mecanismos foi possível identificar as principais necessidades dos tutores 
presenciais e a distância e elaborar um programa de formação continuada, cujas 
demandas apontadas foram sendo gradativamente trabalhadas.  

Entende-se que em qualquer processo de aprendizagem existem 
objetivos a serem alcançados. Dessa maneira, acompanhando o desempenho 
dos tutores e mostrando os resultados ao longo do processo, foram ocorrendo os 
devidos ajustes no percurso das atividades. Para isso, foi de fundamental 
importância que os tutores concebessem também suas fragilidades e que 
analisassem seus desempenhos de forma crítica em relação aos resultados 
apresentados, tendo como parâmetro também os resultados das avaliações dos 
alunos que até então eram muito baixos. Segundo Bentes (2011, p. 167), a 
avaliação precisa estar a serviço da aprendizagem, e ainda acrescenta:  

A avalição tem de ser muito próxima das práticas de referência e deve 
contar com elementos capazes de dar ao sujeito avaliado a chance de 
avaliar seu desempenho, sem preconceitos, sem ser submetido à 
pressão social, sem ser vítima dos desvios que podem manifestar-se em 
relação a essa tarefa. [...] A avaliação é reflexão transformada em ação, 
pois subsidia decisões a respeito da aprendizagem dos educandos e 
educadores, tendo em vista garantir a qualidade do processo educativo. 

Com base nesse pressuposto e tendo em vista que, na educação de um 
modo geral, a avaliação precisa estar a serviço da aprendizagem, os resultados 
desse estudo foram apresentados aos coordenadores de curso e seus 
respectivos tutores de modo que pudessem trabalhar ao longo do processo as 
deficiências detectadas na perspectiva de mudanças de comportamento. 

Como citado anteriormente, a Formação Continuada foi a principal 
estratégia utilizada para reverter a situação constatada por meio da avaliação 
processual. Nesse sentido, torna-se importante descrever sobre o 
desenvolvimento dessa ação.  

Em 2013, a Formação Continuada ocorreu em dois momentos, num total 
de 32 horas distribuídas em duas etapas de 16h, ou seja, uma em cada semestre. 
A primeira formação reuniu em dois dias todos os tutores e a segunda também 
realizada em dois dias, com atendimentos separados – tutores presenciais e 
tutores a distância. 

A programação foi organizada dessa forma visando atender pontualmente 
as demandas de cada modalidade de tutoria. O segundo momento da formação 
voltou-se, notadamente, para aqueles tutores que não puderam participar do 
primeiro momento, bem como para aqueles que ingressaram posteriormente nos 
cursos. Essas formações tiveram conteúdo de natureza teórico-prático. Segundo 
Imbernón (2010, p. 75): 
 



3138

ESUD 2014 – XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 
 Florianópolis/SC, 05 – 08 de agosto de 2014 - UNIREDE  
 
 

11 
 

O conhecimento profissional consolidado mediante a formação 
permanente apoia-se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e de 
competências de processamento da informação, análise e reflexão 
crítica em, sobre e durante a ação, o diagnóstico, a decisão racional, a 
avaliação de processos e a reformulação de projetos. 
 

Dessa forma, tomou-se a formação continuada dos tutores como 
possibilidades de transformação de suas práticas pedagógicas no contexto dos 
cursos técnicos. Na primeira formação o quantitativo de tutores presencial e a 
distância foi de 212 tutores (64 a distância e 148 presenciais). Na segunda fase, 
participaram 107 tutores (63 a distância e 44 presenciais). Esse número diminuiu 
em relação ao quantitativo inicial pelo fato de a maioria dos tutores presenciais já 
terem passado pela formação no primeiro momento. 

 
A metodologia adotada durante as formações envolveu: dinâmicas de 

grupo, oficinas, equipes de trabalho e palestras. A programação contemplou 
questões relacionadas aos seguintes aspectos: papel do tutor presencial e a 
distância, orientações sobre o processo de avaliação presencial nos polos, 
avaliação no ambiente virtual, planejamento das atividades, dentre outros.  

Nessa oportunidade, houve reflexões sobre o papel do tutor enquanto 
mediador do conhecimento, de facilitador e motivador do aluno, interagindo e 
intervindo durante o processo de ensinar e aprender. Corroborando com esse 
pensamento vale referenciar Zabala (1998, p. 15) quanto à abordagem sobre o 
processo ensino-aprendizagem numa perspectiva de diferentes variáveis que 
estabelecem relações de maneira complexa. Assim se posiciona o autor: 

Sabemos muito pouco, sem dúvida, sobre os processos de ensino-
aprendizagem, das variáveis que intervêm neles e de como se inter-
relacionam. Os próprios efeitos educativos dependem da interação 
complexa de todos os fatores que se inter-relacionam nas situações de 
ensino: tipo de atividade metodológica, aspectos materiais da situação, 
estilo do professor, relações sociais, conteúdos culturais, etc.  
 
 

A Formação Continuada contemplou a realização de oficinas, consideradas 
de fundamental importância pela sua natureza prática.  Uma delas voltada para 
orientações sobre os Fóruns de Discussão, onde foram trabalhados os seguintes 
aspectos: as bases avaliativas e intervenções do tutor; os critérios de avaliação 
de fóruns; os vários perfis de alunos e suas postagens; as intervenções 
qualitativas na devolutiva aos alunos; as discussões sobre abertura e fechamento 
de fóruns; as formas de avaliar as atividades postadas pelos alunos.  

  A outra oficina contemplou o planejamento e encaminhamento das ações 
da tutoria presencial, abordando os seguintes pontos: o incentivo ao planejamento 
das atividades realizadas pelos tutores; a importância de um bom planejamento 
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para atrair o estudante; a necessidade do acompanhamento do estudante no 
polo. 

Essas oficinas trouxeram resultados bastante significativos, vez que 
possibilitaram o repensar das práticas de avaliação dos fóruns de discussão e das 
atividades propostas nos cursos. Foram percebidas, ainda, a melhoria nas 
devolutivas dos tutores aos estudantes mediante os registros do material de cada 
disciplina, além do nível de participação do estudante nas atividades do AVA e da 
sua presença no polo. 

Além da formação semestral em forma de oficinas ocorreram também as 
capacitações dos tutores nos conteúdos e metodologias das disciplinas dos 
cursos. Essas capacitações foram ministradas pelos professores com o objetivo 
de prepará-los para melhor atendimento ao estudante. Dessa forma, as 
capacitações antecederam o início de cada disciplina envolvendo: apresentação 
da ementa, objetivos, conteúdos, metodologia de trabalho e as atividades 
avaliativas, sendo realizadas presencialmente para os tutores a distância e via 
webconference para os tutores presenciais. 

 
Com a realização das capacitações foram observados grandes avanços, 

tendo em vista que no decorrer das mesmas as dúvidas dos tutores foram sendo 
dirimidas, possibilitando, assim, maior interação do professor com os tutores, o 
que gerou normalmente uma relação de aproximação e confiança. 

 
Portanto, os instrumentos utilizados para o processo de avaliação do 

trabalho dos tutores foi de grande relevância para apontar tanto as lacunas 
existentes no trabalho da tutoria quanto os indicativos para solução dos 
problemas. 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As ações da tutoria apresentadas neste estudo constituem-se ponto de 
fundamental importância para o desenvolvimento da EaD. Para tanto é 
necessário que, internamente, a Coordenação de Tutoria esteja continuamente 
realizando uma autoavaliação e autorreflexão no sentido de verificar se os 
objetivos propostos para o trabalho dos tutores estão sendo cumpridos ou se 
necessitam de revisões. 

Por conseguinte, constatou-se que a aferição do trabalho de tutoria foi 
realizada pelos próprios agentes da ação, ou seja: a Coordenação de Tutoria, 
os tutores, as coordenações de curso e de polo e a instituição de ensino 
promotora do curso.  
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Como aspecto positivo do estudo ressalta-se a identificação dos 
problemas e a disposição de todos os profissionais na busca da superação, 
inclusive dos próprios tutores que puderam compreender melhor de que 
maneira o trabalho deve ser regido e alinharam sua atuação na perspectiva de 
atender com mais eficiência os estudantes.  

Nesse sentido, compreendeu-se que a avaliação processual no contexto 
da educação a distância se constitui num componente indispensável para a 
realização de um trabalho eficaz, vez que o tutor exerce papel fundamental no 
processo de construção do conhecimento. Assim, o desafio da EaD está em 
criar condições para que os cursos desenvolvidos a distância não se pautem 
apenas na transmissão de informações ou na preocupação com o uso  
adequado das tecnologias, pois é imprescindível que ocorra em qualquer 
situação de ensino a construção do conhecimento. Sabe-se que no mundo 
atual, além da informação é necessário dominar conceitos e adquirir 
competências, e essas competências são construídas no processo de 
interação com as pessoas e com os objetos. 

 Dessa forma, torna-se necessário que as instituições de ensino criem 
mecanismos que acompanhem e avaliem não somente os estudantes, mas 
todos os profissionais envolvidos nos processos de ensinar e aprender. Além 
disso, deve incentivar a participação desses profissionais em programas de 
formação continuada, considerando que se vive num mundo de constantes 
mudanças e o impacto dessas mudanças na educação é irreversível, 
notadamente quando se trata de EaD.  

Levando em consideração todas essas premissas, ressalta-se a 
necessidade da continuidade dos estudos em torno da avaliação processual 
dos tutores, tendo em vista que aqui foi apenas o inicio de um trabalho que 
precisa ser aprofundado, discutido e aplicado. 
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