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Resumo –  Na Educação a Distância, capacitar profissionais para trabalhar com
estudantes geograficamente distantes é um desafio. Além disso, planejar um curso
nessa modalidade requer o preparo da equipe para auxiliar o trabalho do professor
formador.  O  presente  artigo  descreve  a  experiência  do  projeto  de  formação
continuada  de  tutores,  voltado  para  um  curso  de  graduação  que  abrangeu
encontros de colaboração on-line, tópicos de disciplinas e resolução de exercícios.
Os  resultados  colaboraram  para  que  estudantes,  tutores,  professores  e
coordenação se tornassem mais efetivos no desempenho das suas atividades.
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Abstract –  In  Distance  Education,  training  professionals  to  work  with
geographically distant students is a challenge. Also, plan a course this modality
requires  training  the  team  to  aid  the  work  of  the  teacher  trainer.  This  article
describes  the  experience  of  an  ongoing  tutor  training  project  aimed  for  an
undergraduate course covering meetings online collaboration, topics of disciplines
and problem solving. The results cooperating for students, tutors, teachers, and
coordinators become more effective in carrying out its activities.
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1. Introdução

Na Educação a Distância (EaD), o processo de ensino-aprendizagem centrado no
estudante exige do tutor qualificação adequada (Bernardino, 2011). O Ministério da
Educação (MEC) considera a interatividade entre estudantes, tutores e professores
como um dos pilares para garantir  a qualidade de um curso, hoje facilitada pelo
avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) (SEED/MEC, 2007).

A  preparação  desse  profissional  surge  com  a  ampliação  do  acesso  ao
conhecimento  em diversas áreas,  oportunizadas  pela  EaD.  No  ano de 2011,  os
dados do Censo da Educação Superior registraram 992.927 (novecentos e noventa
e dois mil, novecentos e vinte e sete) novas matrículas na modalidade (INEP, 2013).
Esse  crescimento  evidenciou  a  necessidade  de  se  investir  em  projetos  que
qualificam o tutor para atuar na função. O presente trabalho descreve o relato de
uma  experiência na  formação  continuada de tutores do curso de  licenciatura em
matemática à distância da Universidade Federal de Roraima (UFRR), nos moldes do
programa  Universidade  Aberta  do  Brasil  (UAB),  realizada  no  período  de  abril  a
dezembro de 2012.
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O restante do artigo está organizado e apresenta na seção 2, os trabalhos
correlatos que dão embasamento as idéias defendidas na pesquisa. A seção 3 é
voltada para a conscientização do tutor sobre a sua importância no processo de
ensino-aprendizagem na EaD. Já na seção 4 é descrita a metodologia empregada
durante a execução do projeto de formação. Nas seções 5 e 6 são destacados os
resultados  baseado  em  observações,  as  conclusões  e  os  trabalhos  futuros.  Os
agradecimentos e as referências bibliográficas fecham a sua apresentação.

2. Trabalhos Correlatos

Nos trabalhos correlatos, algumas abordagens se destacaram utilizando estratégias
e experiências em projetos de formação de tutores. Os autores apresentaram suas
contribuições visando à melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

No primeiro deles, foram apresentados estudos preliminares de um programa
de formação de educadores para a prática do diálogo virtual em processos de tutoria
nos cursos EaD. Os autores argumentaram que essa formação não pode se limitar à
capacitações  técnicas  sobre  interfaces  de  plataformas,  mas  deve  considerar  no
processo de comunicação as interações verbais  que promovem a aprendizagem
significativa (Dotta e Giordan, 2007). Outro trabalho critica a formação de tutores que
atuam na EaD sem qualificação e destaca o agravante de que a esses profissionais
são  atribuídas  tarefas  diversas  e  imprecisas,  que  os  torna  porta-vozes  de
professores  e  gestores.  Os  autores  apresentaram  um estudo  sobre  o  que  leva
determinados profissionais a optarem por ser tutor, como se preparam e definem a
função (Cabanas e Vilarinho, 2007).

Reforçando a importância da ação do tutor na EaD, foi realizado um estudo
que abordou as competências e habilidades necessárias para exercer a função. Os
autores se basearam em trabalhos já elaborados por outros autores, para delinear
as  competências  do  tutor,  dividindo-as  em  pedagógicas,  técnicas,  didáticas  e
pessoais, formulando uma abordagem própria e enfatizando o significado de cada
uma delas  (Oliveira et al, 2005).  Também, foi destacada  a importância  da atuação
dos  tutores  nos  cursos  EaD  e  as  funções  exercidas  por  esse  profissional,
comparando-as com as desempenhadas por  um professor.  O autor  alerta  que a
formação de tutores é um desafio para a modalidade e o que o sucesso de um curso
EaD pode estar relacionado com a qualificação desse profissional (Schlosser, 2010).

Considerando  um  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  (AVA),  algumas
especificidades da EaD foram investigadas, analisando as potencialidades do uso de
ferramentas  de  interação  na  atuação  do  professor-tutor.  Os  autores pontuaram
algumas referências para o desenvolvimento de uma tutoria significativa e sugerem
que a formação de um tutor seja baseada em um processo de ensino-aprendizagem
dialógico  (Figueiredo e Araújo,  2009).  Em outro trabalho foi  descrito  o  papel,  as
experiências da tutoria em cursos EaD e ações seguindo as orientações do projeto
UAB. Os autores destacaram planejamento, execução e avaliação contínua como
aspectos positivos em um curso  on-line.  Eles alertaram que os desafios da EaD
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foram superados com reflexões críticas e aprendizado coletivo, quando detectaram
problemas de ambientação e socialização (Campos et al, 2008).

3. Conscientizando o Tutor sobre a sua Importância

Observações da coordenação de tutoria resultaram no planejamento e execução do
projeto  de  formação  continuada  de  tutores  que  foi  baseado  nas  referências  de
qualidade para a educação superior a distância do MEC (SEED/MEC, 2007).

3.1. Papel na EaD

Os tutores foram conscientizados sobre a concepção de educação, o currículo no
processo de ensino-aprendizagem, os sistemas de comunicação, o uso do material
didático, o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso, a participação nos processos
de  avaliação  e  quais  devem  ser  as  suas  práticas  educacionais.  Eles  foram
orientados sobre a importância de promover uma educação de qualidade oferecida a
estudantes geograficamente distantes, que abraçam uma oportunidade de acesso
ao conhecimento, por causa das dificuldades que enfrentam diariamente. 

De  uma  forma  geral,  embora  exista  essa  nomenclatura  na  literatura,  foi
destacado  que  o  tutor  também  é  um  professor,  que  auxilia  outro  professor,
responsável por uma disciplina. Em reuniões definidas pela coordenação de tutoria,
aos tutores foi esclarecida a dinâmica do curso e a necessidade  de realização  da
formação continuada. Cursos de capacitação que abordam conteúdos específicos, o
uso da tecnologia, os fundamentos da EaD e o modelo de tutoria  são importantes
para qualificar esse profissional (Souza, 2013). O autor ressalta ainda que a respeito
do  papel  do  tutor,  sendo  um  dos  sujeitos  que  participa  ativamente  da  prática
pedagógica, o desenvolvimento das suas atividades a distância e/ou presencial deve
contribuir para o acompanhamento e avaliação do PPP (SEED/MEC, 2007). 

3.2. Perfil e Atuação Limitados

Sendo o tutor um profissional ativo que domina conteúdos específicos, fundamentos
da  EaD  e  o  uso  da  tecnologia,  ele  contribui  para  o  processo  de  ensino-
aprendizagem. Esse conhecimento é fundamental para ampliar as possibilidades de
educação  (Litwin,  2001).  Por  isso,  os tutores foram capacitados  para  esse  fim,
dentro  das  suas  limitações  de  perfil  e  atuação,  sendo conscientizados sobre  as
diferenças  do  trabalho  desenvolvido  no  polo  e  no  AVA,  porém  enfatizando  que
ambos promovem espaços de aprendizagem colaborativa, incentivam o hábito da
pesquisa,  esclarecem dúvidas e  mantém o contato  com os estudantes e equipe
pedagógica do curso. O sucesso do seu desempenho requer dele ser dinâmico,
crítico e humano. O foco na formação continuada do tutor foi  desenvolver ações
pedagógicas,  mediando  discussões  na  sala  virtual  ora  questionando,  ora
aprofundando pontos específicos, para contextualizar saberes adquiridos. 

Durante a formação, foi  trabalhado  no tutor o seu lado social,  gerencial  e
técnico. No social, foi enfatizada a importância da construção de espaços virtuais de
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colaboração, onde todos podem aprender com todos, mantendo o controle sobre as
ocorrências  no  AVA,  explorando  as  expectativas  dos  estudantes  em  relação  à
aprendizagem,  oferecendo  suporte  que  valorize  e  encoraje  a  participação,
respeitando as especificidades culturais, o estilo pessoal e a disponibilidade de cada
um. No gerencial, foram destacados itens como salas, atividades e provas para que
ficassem atentos e pudessem alertar  os estudantes sobre os prazos definidos pelo
professor da disciplina. Além disso, o tutor foi alertado sobre o encaminhamento de
dúvidas,  críticas,  sugestões  e  problemas  acadêmicos/administrativos  para  a
coordenação.  No  técnico,  foi  explorado  nos  tutores  o  domínio  sobre  o  uso  da
tecnologia e do conteúdo a ser  trabalhado para que eles pudessem atuar  como
facilitadores  da  aprendizagem,  na  organização  e  condução  das  atividades,
compreendendo as limitações do estudante dentro da sala virtual, utilizando meios
de pesquisa que resultem na construção do conhecimento colaborativo.

3.3. Conhecendo a Limitação Tecnológica do Estudante EaD

Na formação continuada, o tutor foi orientado a saber que o perfil de estudante no
AVA Moodle utilizado pelo NEaD é padrão e limitado, porém não menos importante
que os demais perfis de outros profissionais, apenas possui acesso restrito. Mesmo
assim, como parte integrante da sala virtual, nada o impede de poder colaborar com
o trabalho daqueles que menos restrições de acesso possuem e com o crescimento
de todos no uso da ferramenta.

Situações  oriundas  da  experiência  diária  vivida  por  estudantes,  tutores,
professores  e  coordenação  permitiram ao  administrador  do  sistema,  quando
necessário, utilizar o recurso de sobreposição de permissões para restringir ainda
mais a navegação do estudante dentro da sala virtual.  A  coordenação de tutoria
esclareceu  aos  tutores  que  o  perfil  de  estudante  ainda  tem  a  possibilidade  de
visualizar uma série de recursos, atividades e blocos utilizados em uma sala virtual,
suficientes para o desenvolvimento das suas atividades, e procurou conscientizá-los
sobre a importância do registro das ocorrências no AVA. 

3.4. Comportamento Baseado na Netqueta

Como os tutores estão diariamente lidando com pessoas que possuem direitos e
deveres, eles foram instruídos sobre a postura que deveriam adotar no exercício da
função. No mundo virtual, não se pode pensar em educação, elegância, cortesia,
respeito ao próximo e cordialidade sem mencionar a palavra  netqueta. A exemplo
das redes sociais, o termo também foi adotado na prática educacional pelos tutores
que prestam o atendimento no AVA, em trocas de mensagens via e-mail, devolutivas
na correção das atividades, postagens em blogs e wikis. 

Os tutores foram orientados e supervisionados pelo professor da disciplina,
onde puderam se expressar com liberdade, considerando o bom senso para não
ofender e nem denegrir a imagem de ninguém. A coordenação de tutoria sugeriu que
fossem evitados o uso de letras garrafais, gírias, códigos estranhos ou qualquer tipo
de  abreviação  na  comunicação  com  estudantes  e  professores.  Uma  opção
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apresentada foi utilizar emotions para expressar aquilo que não é possível dizer com
palavras, caso houvesse a necessidade.

3.5. Obrigações no Cumprimento das Viagens aos Polos

De  acordo  com  o  PPP  do  curso,  a  oferta  de  disciplinas  foi montada  pela
coordenação, baseada na grade curricular. Os professores  foram designados para
trabalhar,  dando  início  ao  planejamento,  considerando  as  especificidades  e
necessidades de cada disciplina. Dentre elas, é possível citar as viagens destinadas
aos polos de apoio presencial. Na época, no curso de licenciatura em matemática à
distância,  a  responsabilidade  de  criação  do  cronograma  de  viagens  era da
coordenação de tutoria, conforme um exemplo está sendo apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Recorte de um Cronograma de Viagens de Uma Disciplina.

Estão  sendo  consideradas  3  (três)  disciplinas  na  Figura  1,  ocorrendo
simultaneamente.  A  distribuição  dos  tutores  por  disciplina,  polo  e  viagens  foi
baseada na disponibilidade de cada um, informada previamente. O objetivo de cada
viagem  foi enviar  o  tutor  ao polo de apoio presencial  para esclarecer  dúvidas  e
prestar assistência aos estudantes do curso de  licenciatura em matemática  EaD,
seguindo as orientações do professor formador definidas em reunião. O cronograma
de viagens é resultado do planejamento da coordenação e é  necessário para que
estudantes e tutores se programem e participem das atividades no polo.

3.6. Obrigações na Entrega dos Relatórios

Ao  longo  da  formação,  a  coordenação  de  tutoria  fez  um breve  relato  sobre  as
alterações  realizadas  na  entrega  dos  relatórios  que  evoluíram de  manuais  para
virtuais  (Silva et al, 2013). A medida produziu avanços no acesso as informações,
disponibilizadas  dentro  do  próprio  AVA  utilizado  pelo  Núcleo  de  Educação  à
Distância (NEaD), onde é destacada a combinação dos recursos grupos e base de
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dados do Moodle.

Aos  tutores  foi  dada  uma  orientação  específica  sobre  como  preencher  e
entregar  os  relatórios  on-line para  evitar  atraso  na  entrega,  assim  como  a
reclamação de professores e coordenação. Foi enfatizado que é parte da obrigação
do  tutor  produzir  semanalmente  informações  sobre  a  sua  atuação,  horário  de
atendimento,  qualidade  do  encontro  presencial  e  controle  da  freqüência  dos
estudantes.

4. Metodologia

A metodologia utilizada durante a formação continuada de tutores foi baseada na
ação da coordenação de tutoria que propôs um projeto de capacitação, aprovado no
conselho deliberativo do NEaD. O projeto abrangeu fundamentos da EaD, uso de
TICs e domínio específico de conteúdos matemáticos, tendo como objetivo construir
um espaço permanente de discussão que pudesse de forma continuada preparar
profissionais para atuarem no curso de licenciatura em matemática, na modalidade
EaD. Durante a sua execução os tutores puderam adquirir conhecimentos teóricos,
metodológicos  e  tecnológicos  para  o  exercício  da  função.  Foram  utilizadas  100
(cem) horas de carga horária distribuídas em encontros presenciais e a distância,
conforme pode ser visto na Figura 2.

Figura 2 – Distribuição da Carga Horária na Formação de Tutores.
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A Figura 2 destaca ainda que o projeto de formação continuada de tutores foi
dividido em 3 (três) módulos, tendo sido utilizadas no total 40h presencias e 60h a
distância. O gerenciamento do projeto foi feito pela coordenação de tutoria que visou
garantir a universalidade dos conhecimentos  matemáticos e da EaD, promoção da
cidadania, inclusão social e digital, sem desconsiderar especificidades regionais.

Na  formação  foram  abordados  tópicos  de  matemática,  resolução  de
exercícios e trabalhados conteúdos de disciplinas ofertadas pelo curso nas etapas
seguintes,  tendo  como  objetivo  proporcionar  aos  tutores  qualidade  no
desenvolvimento das suas atividades pedagógicas para favorecer  o  processo de
ensino-aprendizagem. No projeto, foi utilizado o AVA Moodle como ferramenta de
apoio as interações entre tutores e professor formador, que foram auxiliados por
tutores/monitores.  Ao  longo  dos  encontros  presenciais,  após  a  discussão  sobre
temas  específicos,  os  exercícios  do  livro-texto  foram  sendo  resolvidos  sob  a
orientação do professor formador. 

5. Resultados

Nesta seção serão apresentados os resultados do conjunto de ações desenvolvidos
pela  coordenação de tutoria que teve por objetivo apoiar o desenvolvimento das
atividades do curso de  licenciatura em matemática EaD. No projeto de formação
continuada de tutores, o planejamento ficou sob a responsabilidade da coordenação
de tutoria. O conteúdo da formação foi voltado para o papel da tutoria, fundamentos
da EaD, uso de tecnologias, conteúdos específicos de  matemática  e resolução de
exercícios.  A  Figura  3,  mostra  as  principais  dificuldades  observadas  pela
coordenação, durante a execução do projeto. 

  

Figura 3 – Pontos Avaliados na Formação de Tutores.

A Figura 3 destaca percentuais médios com relação aos pontos avaliados,
observados durante a execução do projeto. Nos encontros presenciais e a distância,
os tutores foram cobrados pela  coordenação de tutoria  para que valorizassem a
formação.  Eles  se  justificaram  afirmando  que  depois  de  assumirem  a  função,
passaram a ter pouco tempo disponível para resolver assuntos pessoais. 
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6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste  trabalho foi  apresentada uma abordagem para  a  formação  continuada de
tutores  que  atuam  no  curso  de  licenciatura  em  matemática,  modalidade  EaD.
Durante  a  formação  foram  explorados  conteúdos  específicos  de  matemática,
modelos de ensino, fundamentos da EaD, uso da tecnologia, modelos de tutoria,
avanços tecnológicos, importância do tutor, uso da nomenclatura, transformações ao
longo do tempo e um breve histórico sobre as primeiras experiências no Brasil. Após
o levantamento sobre o estado da arte, foi definida a estrutura utilizada no curso
baseado  em  diferentes  abordagens  e  emprego  de  tecnologias.  Aos  tutores  foi
possível apresentar o seu perfil na EaD, as suas limitações, as suas obrigações, o
perfil  do  estudante  e  o  comportamento  de  ambos,  baseado  na  netqueta.  Eles
também  foram  conscientizados  sobre  a  importância  do  papel  que  exercem  no
modelo adotado pelo NEaD, onde a aprendizagem é centrada no estudante. 

Em  alguns  momentos,  durante  a  execução  do  curso  de  licenciatura  em
matemática  EaD,  que  ocorreu  paralela  a  formação,  as  principais  dificuldades
observadas  na  atuação  dos  tutores  foram  a  adaptação  a  modalidade  que
comprometeu  a  mediação  pedagógica  no  atendimento  a  estudantes
geograficamente  distantes,  utilizando os  recursos  disponíveis  no  AVA,  a  falta  de
domínio do conteúdo  matemático e de fundamentos da EaD que não os permitiu
esclarecer as dúvidas dos estudantes, e de habilidades com o uso da ferramenta de
apoio ao processo de ensino-aprendizagem. De qualquer forma, elas contribuíram
para a idealização desse projeto de formação continuada de tutores. Na ação do
projeto foram criados nos encontros de colaboração grupos de discussão temáticos
sobre  matemática e  educação  on-line.  A  ação  abriu  a  oportunidade  para  os
participantes  abordarem problemas  e  soluções,  expondo  suas  idéias.  Durante  a
formação continuada, a metodologia utilizada foi  a resolução de problemas, uma
técnica utilizada para ensinar conteúdos  matemáticos específicos, que permitiu ao
professor fazer indagações e induzir os participantes a pensar em como resolvê-los.
Quanto aos recursos pedagógicos, foram utilizadas aulas expositivas, práticas de
laboratório,  materiais de apoio impresso e/ou digital,  exposições dialógicas, aulas
presenciais, softwares, além do AVA Moodle. 

A coordenação de tutoria do curso de licenciatura em matemática EaD, foi  a
responsável pela capacitação dos tutores. Ela  ofereceu ainda a oportunidade para
que professores participassem na condição de estudante e se familiarizassem com o
uso das TICs, acompanhando o planejamento, construções de salas virtuais, uso de
softwares educacionais, bem como o desenvolvimento das ações programadas. A
coordenação  entende  que  as  dificuldades  enfrentadas  por  estudantes,  tutores,
professores e coordenadores ainda é um problema cultural, devido a maior parte da
equipe envolvida com o curso ter a sua primeira experiência com a EaD. Este foi o
fator principal e motivador da proposta de oferecimento do curso, na tentativa de
minimizar  dificuldades  apresentadas  e  melhor  preparar  esses  profissionais  para
trabalharem  na  EaD,  dando-lhes  a  visão  de  que  essa  modalidade,  apesar  das
semelhanças com relação ao ensino tradicional, tem sim suas diferenças e de que
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os tutores precisam estar atentos aos papéis desenvolvidos por eles no campo de
atuação presencial  e/ou a distância. A coordenação justificou que todo o esforço
destinado à formação continuada de tutores teve como foco,  os estudantes.  Por
isso, ressaltou a importância da contribuição de cada um no contato com eles ora
por  e-mail,  ora  por  telefone,  ora  participando  das  atividades  como  chat,  fórum,
viagens e videoconferências, previstas no PPP do curso.

Quanto  aos  resultados  apresentados,  eles  apontaram  que  na  formação
continuada à assiduidade, a frequência e a pontualidade dos tutores precisam ser
melhoradas. Isto pode ser um sinal de que no curso de licenciatura em matemática
EaD, o mesmo  possa ocorrer. A coordenação alertou que todo o grupo envolvido
com a EaD desempenha um importante trabalho, por contribuir com a formação de
cidadãos, justificando que mesmo estando geograficamente distantes dos grandes
centros, eles frequentam os pólos de apoio presencial em busca de conhecimento.
Por esta razão, os tutores foram conscientizados de que precisam estar preparados,
demonstrando ter  domínio  sobre  os  conteúdos  matemáticos, os  fundamentos da
EaD e o uso da tecnologia para auxiliar os estudantes, quando solicitados. Outro
resultado da formação foi a catalogação das respostas referentes às questões dos
livros-textos resolvidos durante o curso, e que em breve serão publicadas como livro
de respostas para a consulta dos próprios estudantes. 

Para finalizar, a coordenação da formação continuada espera que a equipe de
tutores,  após  o  treinamento  e  durante  o  processo  de  ensino-aprendizagem  da
matemática no curso EaD, possa desenvolver com mais qualidade o seu trabalho,
tendo  a  preocupação  de  encurtar  distâncias  e  de  promover  uma  aprendizagem
colaborativa, utilizando a tecnologia. Quanto à construção do espaço permanente de
discussão  matemática, foi dado o primeiro passo na preparação dos profissionais
que atuam e/ou atuarão no curso de  licenciatura em matemática EaD. Por outro
lado,  embora  esse  estágio  ainda  seja  embrionário,  é  possível  dizer  que  houve
avanços significativos,  pois  durante  a formação foi  destacado que os  conteúdos
matemáticos podem ser  discutidos virtualmente com o auxílio de ferramentas de
ensino  através  de  uma  linguagem  própria,  trabalhando  com  tutores  atuantes,
dinâmicos, críticos e capazes de estimular a busca pelo conhecimento utilizando as
TICs e de enfrentar os desafios diários da EaD.

Para trabalhos futuros pretende-se desenvolver um estudo para verificar os
resultados das ações dos tutores após a conclusão da formação continuada, ampliar
a discussão sobre conteúdos matemáticos, fundamentos da EaD, uso da tecnologia
e  modelo  de  tutoria,  planejar  outros  momentos  direcionados  a  capacitação  de
profissionais, conscientizá-los de que já estão sendo testados sistemas inteligentes
de apoio a tutoria humana e que em breve serão utilizados no AVA Moodle adotado
pelo  NEaD,  a  exemplo da tecnologia  que está evidenciada  em alguns  trabalhos
(Campana et al, 2008), (Almeida et al, 2012), (Alencar e Netto, 2011), (Souza, 2013)
e (Silva et al, 2013).

O projeto de formação continuada de tutores tem se desenvolvido dentro do
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Grupo  de  Pesquisa  em  Ensino  à  Distância  –  GPED,  apoiado  pelo  Núcleo  de
Educação  a  Distância  –  NEaD  e  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  –
PRPPG da Universidade Federal de Roraima – UFRR.
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